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Ծրագրի նկարագրությունը

ALIGN քառամյա դրամաշնորհային ծրագիր էր,
որի

նպատակն

յուրաքանչյուր

էր

ծրագրում

բուհի

ներգրավված

երկուական

կրթական

ծրագիր վերանայել և վերամշակել՝ համադրելով
դրանք որակավորումների ազգային շրջանակների
հետ՝

հաշվի

առնելով

նաև

բարձրագույն

կրթության համակարգի արդի մոտեցումներն ու
զարգացման միտումները: Ծրագրի նպատակն
իրականացնելու

համար

դրամաշնորհային

ծրագրի

գործընկեր

հաստատությունների

ներկայացուցիչները մասնակցել են մի շարք վերապատրաստումների ու քննարկումների և
մշակել

են

կրթական

ծրագրերը

որակավորումների

ազգային

շրջանակներին

համապատասխանեցնելու ուղեցույցներ:

Ընդհանուր նպատակը
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է բարձրացնել որակավորումների ըմբռնելիությունը,
կայունությունն ու փոխանցելիությունը` բուհերի համար մշակելով կրթական ծրագրերը ՈԱՇին համադրելու/ համապատասխանեցնելու մեխանիզմներ:

Հատուկ նպատակներ
•

Բուհերի

և

ՈԱ

գործակալությունների

համար

առավել

հստակեցնել

որակավորումների

շրջանակների դերը, դրանց կառուցվածքը,

ինչպես նաև

ուսանողների ձեռքբերումների տարբեր տեսակների և մակարդակների միջև
տարբերությունը
•

Բուհերում զարգացնել ՈԱՇ-ին համապատասխանեցված կրթական ծրագրերի
մշակումը՝

նպաստելու

ուսանողների

փոխանակմանը,

համատեղ

որակավորումների շնորհմանն ու բենչմարքինգի իրականացմանը
•

Հնարավորություն տալ ՈԱ գործակալություններին ստուգելու՝ արդյոք կրթական
վերջնարդյունքները և դրանց գնահատման մեխանիզմները

ALIGN ծրագրի շահառուներն են`
•

ALIGN ծրագրի գործընկեր բուհերը Հայաստանից, Ռուսաստանից և Ուկրաինայից,

•

Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կրթության նախարարությունները,

•

Հայաստանի,

Ռուսաստանի և

Ուկրաինայի ուսանողական

ասոցիացիաները և

գործատուների միությունները
Հայաստանից,
գործընկերներ

Ռուսաստանից

հաստատությունների

և

Ուկրաինայից

ALIGN

ներկայացուցիչներից

ծրագրում

կազմված

ներգրավված

հզոր

թիմը

ԵՄ

փորձագետների աջակցությամբ բեղմնավոր աշխատանք է կատարել ծրագրի սահուն
ընթացքն ու արդյունավետ ավարտը ապահովելու նպատակով: Ձեռք են բերվել ALIGN ծրագրի
հիմնական արդյունքները.
•

Բուհերի և ՈԱ գործակալությունների անձնակազմի կարողությունների հզորացում՝
ապահովելու և ստուգելու կրթական ծրագրերի համադրելիությունը ՈԱՇ-ին

•

Կրթական ծրագրերը ՈԱՇ-ին համադրելու մեխանիզմների ստեղծում բուհերի համար

•

ՈԱ գործակալույթունների համար համապատասխան մեխանիզմների ստեղծում ՝ այդ
համադրելիությունը ստուգելու նպատակով

•

Յուրաքանչյուր բուհում երկուական կրթական ծրագրի վերանայում և արտաքին
գնահատման իրականացում

Ծրագրի պաշտոնական կայք՝ http://align.brusov.am/

TEMPUS “ACHIEVING AND CHECKING THE ALIGNMENT BETWEEN ACADEMIC
PROGRAMMES AND QUALIFICATION FRAMEWORKS” (ALIGN)

About the Project
ALIGN is a four- year project the ultimate goal of which
was to have 2 academic programs from each beneficiary
HEIs reviewed, revised and aligned to the NQFs,
incorporating the contemporary concepts and principles in
higher education. To ensure a comprehensive attainment of
the defined goal project partners have participated in a
number of trainings, meetings, conferences and have
developed Guidelines for aligning academic programs to National Qualifications Framework.

Project objectives
General Objectives
Enhance the intelligibility, consistency and transferability of qualifications through establishment of
mechanisms for HEIs to achieve alignment of academic programmes with NQFs and for QA agencies
to check such alignment.
Specific Objectives:
•

To promote a better understanding of HEIs and EQA agencies of the role of QFs, their
structure, as well as the differences between the different kinds and levels of student
achievement

•

To build on the capacity of HEIs to write and access learning outcomes that define the various
types of student achievement

•

To build on the capacity of the HEIs to use the QF alignment to facilitate student transfer, joint
qualifications and benchmarking

•

To enable the EQA agencies to check whether proposed learning outcomes and their
assessment mechanisms match of QF descriptors at each level by establishing mechanisms for
ensuring consistency of judgments across institutions

Project beneficiaries
•

ALIGN project partner universities from Armenia, Russia and Ukraine

•

Ministries of Education of Armenia, Russia and Ukraine

•

Students’ associations and Employers’ unions of Armenia, Russia and Ukraine

The strong team of ALIGN partners from Armenia, Russia and Ukraine with the support of EU experts
work hard to contribute to the successful implementation of the ALIGN project and we are sure we will
have the desired outcomes.
•

Capacity building of HEIs and EQA Agencies to ensure achievement and checking alignment with
NQFs

•

Development

of

mechanisms

ensuring

achievement

of

alignment

national qualifications frameworks (for HEIs)
•

Development of mechanisms for checking alignment (for EQA)

•

Revision of 2 study programs at each HEI and pilot evaluation of the developed mechanisms

•

Adoption of the alignment tools at HEIs, QAA agency and governmental levels.

Project website: http://align.brusov.am/
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