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Ա ռանց սահ ման նե րի Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նի կա ռու ցու մը ար
դեն ա վե լի քան տաս նա մյակ յու րա քան չյուր գի տա կից քա ղա քա ցու տես լա կանն է 
դար ձել: Այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով Եվ րո պա յում  տե ղի ու նե ցող սո ցիալտն
տե սա կան մի շարք երևույթ ներ, որո շա կի բաց թո ղում  ներ ե նք տես նում  այդ հա մա
կար գում: Եվ րո պա ցի ու սա նող նե րը Բո լո նյան կր թա կան հա մա կար գի ներդր ման պա
հից ի վեր ա ջակ ցում  են ը նդ հա նուր բարձ րա գույն կր թա կան տա րա ծաշր ջա նի գա ղա
փա րի կա յաց մա նը, թե պետ և ա նընդ հատ բախ վում  են դժ վա րու թյուն նե րի, սահ մա
նա փա կում  նե րի և հա մա կար գի կա յաց ման ձա խո ղում  նե րի: 

Հա յաս տա նի ու սա նո ղա կան ազ գային ա սո ցիա ցիան (ՀՈ ւԱԱ) լի նե լով ազ գային 
մա կար դա կում  ա մե նա խո շոր ու սա նո ղա կան ներ կա յա ցուց չա կան մար մի նը, ձեռ նա
մուխ է ե ղել Հա յաս տա նում  բո լո նյան հա մա կար գից ու սա նող նե րի հնա րա վո րինս լայն 
շր ջա նա կի տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կի գնա հատ մա նը, ի նչ պես նաև ու սա նող
նե րի վե րա բեր մուն քի բա ցա հայտ մա նը վեր ջի նիս նկատ մամբ: 

Եվ րո պա յում  ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյան 
Երևա նի գրա սե նյա կի բարձր հո վա նու ներ քո հնա րա վոր դար ձավ բարձ րա գույն 
կրթու թյան ոլոր տի շա հա կից նե րի լայն շր ջա նակ նե րին ներ կա յաց նել ու սա նող նե րի 
տե սա կե տը Հա յաս տա նում  ար դեն մեկ տաս նա մյակ ի րա կա նաց վող բարձ րա գույն կր
թա կան բա րե փո խում  նե րի վե րա բե րյալ:

Շ նոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում  հե տա զո տու թյա նը ա ջակ ցած բո լոր պե տա
կան, ազ գային, մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին, բարձ րա գույն ու սում  նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի ան ձնա կազ մե րին, հե տա զո տու թյա նը կա մա վո րա կա նու թյան 
սկզ բուն քով և հա սա րա կա կան հի մունք նե րով մաս նակ ցած բո լոր ու սա նող նե րին, հե
տա զո տու թյան կոոր դի նա տոր նե րին: 

Շ նոր հա կալ ե նք մեր հե տա զո տա կան աշ խա տան քի նկատ մամբ հե տաքրք րու
թյուն ցու ցա բե րե լու նկատ մամբ և հու սով ե նք, որ դուք հե տաքր քիր և ամ բող ջա կան 
պատ կեր կս տա նաք հե տա զո տու թյան թե մայի վե րա բե րյալ:

Հար գան քով՝ Հա յաս տա նի ու սա նո ղա կան 
ազ գային ա սո ցիա ցիա
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 Նա խա բան

 Ցան կա ցած ե րկ րի կա յու նու թյան ու զար գաց ման հիմ  նա սյու նե րից է ար դյու նա վե
տո րեն գոր ծող և իր գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նող կր թա կան հա մա կար գի ստեղ
ծում ն ու ա պա հո վու մը: Այ սօր ողջ աշ խար հում  լա վա գույն կր թա կան հա մա կար գի 
որոն ման ճա նա պար հին են թե՛ զար գա ցած, թե՛ զար գա ցող ե րկր նե րը, քա նի որ ներ
կայիս կ յան քի սրըն թաց դի նա մի կայի պայ ման նե րում  ա մեն մի հա մա կարգ իր շո շա
փե լի ար դյունք նե րը տա լու հա մար պետք է հար մար վի այդ փո փո խու թյուն նե րին: 

Վե րոն շյալ խն դի րը հատ կա պես տե սա նե լի ու շո շա փե լի է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան կր թա կան հա մա կար գի հա մար, քա նի որ կր թա կան հա մա կար գի զար գա
ցու մը գի տե լի քա հեն տն տե սու թյան կերտ ման ան վի ճե լի գրա վա կանն է հա մար վում: 
Այ սօր որ պես այդ խնդ րին որո շա կի ո րեն լու ծում  տա լու մի ջոց ը նտր վել է Բո լո նյան 
կր թա կան հա մա կար գը, որն իր ար դյու նա վետ կի րա ռե լի ու թյունն ա պա ցու ցել է եվ րո
պա կան տար բեր ե րկր նե րում: Սա կայն կարևոր է նաև հաս կա նալ, թե ա րդյոք եվ րո
պա կան զար գա ցած ե րկր նե րում  ար դյու նա վե տո րեն գոր ծող կր թա կան հա մա կար գը 
հա վա սա րա պես ար դյու նա վետ է գոր ծում  նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում:

 Բարձ րա գույն կրթու թյան եվ րո պա կան տա րած քի հիմ  նադր ման հիմ քում  ըն կած 
է բարձ րա գույն կրթու թյան որա կը: Բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար գում  է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի որա կի ա պա հո վու մը և դրա ար դյու նա վետ մե խա նիզմ  նե րի մշա
կու մը, գոր ծար կու մը, վե րահս կո ղու թյունն ու գնա հա տու մը: Տար բեր կր թա կան հաս
տա տու թյուն ներ ի րենց կող մից տրա մադր վող կրթու թյան որակն ա պա հո վում  են ներ
քին կամ  ար տա քին (կամ ՝ եր կու սը միա ժա մա նակ) մե խա նիզմ  նե րի մի ջո ցով: Ա ռա
ջա դեմ  կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը հա վա սա րա պես օգ տա գոր ծում  են որա կի 
ա պա հով ման թե՛ ներ քին, թե՛ ար տա քին մե խա նիզմ  ներ: 

Ո րա կի ա պա հո վում ն ի րա կա նաց վում  է բարձ րա գույն կր թա կան հաս տա տու
թյուն նե րի, ազ գային կր թա կան հա մա կար գե րի և որա կի գնա հատ ման մի ջազ գային 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից հա մա տեղ մշակ ված ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով: Կր
թու թյան որա կը մե ծա պես կախ ված է ա կա դե միա կան ան կա խու թյու նից, ա կա դե միա
կան ու գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նից և մր ցակ ցու թյու նից: Այս գոր ծըն թա ցը կա րող է 
հա ջո ղել միայն այն պա րա գա յում, ե թե հաշ վի է առ նում  տվյալ կր թա կան հաս տա
տու թյան ի նս տի տու ցի ո նալ մշա կույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Այդ ներ քին մշա
կույթն է խթա նում  հա մա պա տաս խան մո տի վա ցիան և նպաս տում  որա կի ա պա հով
ման մե խա նիզմ  նե րի ար դյու նա վե տու թյա նը: 

Ո րա կի ա պա հով ման մե խա նիզմ  նե րի ար դյու նա վե տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
է հետևյալ տար րե րի առ կա յու թյու նը` 

 Ո րա կի ա պա հով ման գոր ծա կա լու թյուն ներ,
  Թա փան ցիկ և ճշգ րիտ չա փո րո շիչ ներ ու սպա սե լիք ներ, 
 Ա կա դե միա կան կամ  կր թա կան հաս տա տու թյան կող մից կա տար ված, սե փա

կան որա կի ա պա հով ման վե րա բե րյալ ու սում  նա սի րու թյուն ներ և ի նք նագ
նա հա տում  (ո րա կի գնա հատ ման տար բեր գոր ծա կա լու թյուն ներ և կրթա կան 
հաս տա տու թյուն ներ տար բեր մո տե ցում  ներ ու նեն այն հար ցում, թե ա րդյոք 
ամ բողջ հաս տա տու թյու նը պետք է գնա հատ վի, թե՝ ա ռան ձին ծրա գրերն ու 
ստո րա բա ժա նում  նե րը), 

 Ար տա քին ու սում  նա սի րու թյուն ներ այ ցե լող փոր ձա գետ նե րի կող մից,
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 Գ րա վոր ե րաշ խա վո րա գրեր,
  Հան րային հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն1:
 Եվ րո պա կան նա խա րար նե րը պար տա վոր վել են կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի 

ազ գային և եվ րո պա կան մա կար դակ նե րում  նպաս տել որա կի հե տա գա բա րե լավ մա
նը: Կարևոր վում  է որա կի ա պա հով ման փո խա դարձ հա մա ձայ նեց ված չա փա նիշ ներ և 
մե թոդ ներ մշա կե լու պա հան ջը: 

Ու սա նող նե րի, դա սա խոս նե րի, հե տա զո տող նե րի և կր թա կան վար չա կազ մի շար
ժու նու թյու նը Բարձ րա գույն կրթու թյան եվ րո պա կան տա րած քի կա ռուց ման հիմքն 
է: Նա խա րար նե րը շեշ տում  են դրա կարևո րու թյու նը ոչ միայն գի տա կան և մշա կու
թային, այլ նաև քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան և տն տե սա կան ոլորտ նե րում: Նրանք 
բա վա րար վա ծու թյամբ նշում  են, որ նա խա րար նե րի հան դի պում  նե րի միջև ըն կած 
ժա մա նա կա հատ ված նե րում  շար ժու նու թյու նը ա ճում  է, ի հար կե՝ նաև Եվ րա մի ու թյան 
ա ջակ ցու թյան ծրա գրե րի շնոր հիվ: Նրանք նաև ան հրա ժեշտ են հա մա րում  քայ լեր 
ձեռ նար կել՝ ու սա նող նե րի շար ժու նու թյան ա վե լաց ման և որա կի բա րե լավ ման ուղ ղու
թյամբ:

 Նա խա րար նե րը շեշ տում  են Եվ րո պա կան կրե դի տային փո խանց ման հա մա կար
գի կարևո րու թյու նը ու սա նող նե րի շար ժու նու թյան դյու րաց ման և մի ջազ գային ու սում
նա կան ծրա գրե րի զար գաց ման գոր ծում: Եվ րո պա կան կրե դի տային փո խանց ման 
հա մա կար գը դառ նում  է ազ գային կրե դի տային հա մա կար գի ը նդ հան րաց ված հիմ քը: 

Կարևոր վում  է կր թա կան որա կա վո րում  նե րի փոխ ճա նա չու մը և հա մե մա տե լի 
կր թա կան աս տի ճան նե րի հա մա կար գի վա վե րա ցու մը: Նա խա րար ներն ը նդ գծում  են 
Լի սա բո նի կոն վեն ցիայի կարևո րու թյու նը, որը պետք է վա վե րաց վի Բո լո նիայի գոր
ծըն թա ցի մաս նա կից բո լոր ե րկր նե րի կող մից: Ա կա դե միա կան փոխ ճա նաչ ման և շար
ժու նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ցան ցին` ENIC/NARICին, կոչ է ար վում  ազ գային իշ
խա նու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ ա ջակ ցել Կոն վեն ցիայի ի րա կա նաց մա նը:

 Նա խա րար նե րը ող ջու նում  են նաև բարձ րա գույն կրթու թյան հաս տա տու թյուն նե
րի և ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցին՝ նշե լով, որ հա ջո ղու
թյան գրա վա կա նը կր թա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա կից նե րի ներգ րավ վում ն է:

 Կարևոր վում է բարձ րա գույն կրթու թյան եվ րո պա կան ուղղ վա ծու թյան ներ մու ծու
մը: Նա խա րար նե րը նշում  են, որ ի պա տաս խան Պրա հա յում  ար ված կո չին՝ մշակ
վում  են եվ րո պա կան ուղղ վա ծու թյամբ ու կա ռուց ված քով լրա ցու ցիչ մո դուլ ներ, դա
սըն թաց ներ և ու սում  նա կան ծրա գրեր:

 Շեշ տադր վում  է բարձ րա գույն կրթու թյան Եվ րո պա կան տա րած քի գրավ չու թյան 
զար գա ցու մը: Նա խա րար նե րը ձգ տում  են ամ րապն դել Բարձ րա գույն կրթու թյան եվ
րո պա կան տա րած քի գրավ չու թյունն ու մատ չե լի ու թյու նը: Նրանք պատ րաստ են տրա
մա դրել կր թա թո շակ ներ եր րորդ աշ խար հի ե րկր նե րի ու սա նող նե րին: 

Նա խա րար նե րը կարևո րում  են բարձ րա գույն կրթու թյան հնա րա վո րու թյու
նը՝ ի րա կա նաց նե լու հա րատև կրթու թյուն: Նրանք քայ լեր են ձեռ նար կում  հա րատև 
կրթու թյան միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու ուղ ղու թյամբ և խրա խու սում  
են բարձ րա գույն կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րին ու դրան ա ռնչ վող բո լոր կազ մա
կեր պու թյուն նե րին՝ մե ծաց նե լու հա րատև կրթու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը բարձ րա
գույն կրթու թյան հա մա կար գում, նե րա ռյալ՝ նա խորդ կրթու թյան ճա նա չու մը: Նրանք 

1 Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառում ների որակն ու արդյու նավե տու
թյունը (ԵՊՀ օրինակով), Ա. Անափիոսյան, Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Մեջլումյան, Երևան, 2015: 



7

շեշ տում  են, որ նման գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է բարձ րա գույն կր թա կան գոր ծըն թա
ցի ան բա ժան մա սը կազ մեն2:

 Հա յաս տա նը, 2005 թվա կա նից ան դա մակ ցե լով Բո լո նյան գոր ծըն թա ցին, ձեռ
նա մուխ է ե ղել կրթու թյան և հատ կա պես բարձ րա գույն կրթու թյան ոլոր տում  մի շարք 
ար մա տա կան բա րե փո խում  նե րի ի րա կա նաց մա նը: Այ սօր բարձ րա գույն կրթու թյան 
ոլոր տի պա տաս խա նա տու ներն ա նընդ հատ մատ նան շում  են հա մա կար գի ար դյու նա
վետ ներդր ման կարևո րու թյու նը և փաս տում  են, որ Հա յաս տա նում  այդ գոր ծըն թացն 
ի րա կա նաց վում  է բա վա րար մա կար դա կով: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ի նչ պես վկա յում  են մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ և փոր ձա
գետ ներ, ու սա նող նե րի տե սան կ յու նը հար ցի վե րա բե րյալ մի փոքր այլ է: Բո լո նյան 
գոր ծըն թա ցի ար դեն տաս նա մյա պատ մու թյա նը նրա կարևո րա գույն շա հա ռու նե րի՝ ու
սա նող նե րի նե տած հա յաց  քը վկա յում  է այն մա սին, որ բա վա կան թե րու թյուն ներ կան 
հա մա կար գի ներդր ման գոր ծըն թա ցում: Այս ա ռու մով, պա հանջ ված է կար ծի քի հե
տա զո տու թյան ի րա կա նա ցու մը, որը կբա ցա հայ տի ու սա նող նե րի տե սա կետ նե րը Հա
յաս տա նում  Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցի և դրա ակ տուալ հիմ  նախն դիր նե րի վե րա բե րյալ:

« Բո լո նյան հա մա կարգն ու սա նո ղի աչ քե րով» հե տա զո տու թյու նը նպա տակ ու
նի, Հա յաս տա նի ու սա նո ղու թյան հնա րա վոր լայն հատ վա ծի կար ծի քը հաշ վի առ նե
լով, ներ կա յաց նե լու վեր ջի նիս վե րա բեր մուն քը Հա յաս տա նում  Բո լո նյան հա մա կար գի 
ներդր ման, Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի ար դի վի ճա կի և հիմ  նախն դիր նե րի նկատ մամբ: 

2 Բեռլինի կոմյունիկե, «Բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքի կառուցումը», Եվրո
պայի բարձրագույն կրթության համար պատասխանատու նախարարների համատեղ հռչա կա
գիր, սեպտեմբերի 19, 2003թ., Բեռլին:
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 Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը

Տ վյալ նե րի հա վա քագր ման մե թոդ նե րը
« Բո լո նյան հա մա կարգն ու սա նո ղի աչ քե րով» հե տա զո տու թյու նը նպա տակ ու

նի բա ցա հայ տե լու ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճա նը և վե րա բեր մուն
քը ՀՀում  ի րա կա նաց վող կր թա կան բա րե փո խում  նե րի վե րա բե րյալ: 

Հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ը նտր վել է քա նա կա կան հարց ման մե
թո դը՝ ձևայ նաց ված հար ցա թեր թի մի ջո ցով: Այդ նպա տա կով կազմ վել է 104 հար ցից 
բաղ կա ցած հար ցա թերթ, որ տեղ հար ցե րը բաշխ վել են յոթ բա ժին նե րում ՝ ը ստ Բո լո
նյան հա մա կար գի ա ռանց  քային դրույթ նե րի. 

•	 Ե	ռաս	տի	ճան	կր	թա	կան	հա	մա	կար	գի	մա	սին,
•	 Կր	թա	կան	շար	ժու	նու	թյան	մա	սին,
•	 	Սո	ցիա	լա	կան	ը	նդ	գրկ	վա	ծու	թյան	մա	սին,	
•	 Ու	սա	նո	ղա	կենտ	րոն	ու	սուց	ման	մա	սին,
•	 Կ	րե	դիտ	նե	րի	կու	տակ	ման	և	փո	խանց	ման	հա	մա	կար	գի	մա	սին,	
•	 Ո	րա	կի	ա	պա	հով	ման	գոր	ծըն	թա	ցի	մա	սին,
•	 	Հա	րատև	ու	սում 	նա	ռու	թյան	մա	սին:
 Հար ցա թեր թը Հա յաս տա նի ու սա նո ղա կան ազ գային ա սո ցիա ցիան (ՀՈ ՒԱԱ) 

ներ կա յաց րել է Բարձ րա գույն կրթու թյան որա կի ա պա հով ման ազ գային կենտ րոն 
(ՈԱԱԿ), Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն և մի ջազ գային փոր ձա գետ նե րի: 
Նրանց ար ձա գանք նե րի հի ման վրա հար ցա թեր թը լրամ շակ վել ու խմ բագր վել է: 

Հար ցում ն ի րա կա նաց վել է դեմ  առ դեմ  հար ցազ րույց նե րի մե թո դով:
 Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է 2014թ. հոկ տեմ բեր  2015թ. ապ րիլ ժա մա

նա կա հատ վա ծում: 

Ընտ րան քի կա ռուց վածքն ու հիմ ա վո րու մը 
Ընտ րան քի ճշգր տու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ՀՈ ՒԱԱ և Ե ԱՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ

նե րը կապ են հաս տա տել Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան և հա յաս տա
նյան բո լոր բու հե րի հետ՝ ու սա նող նե րի թվի վե րա բե րյալ վի ճա կա գրա կան տե ղե կու
թյուն ներ ստա նա լու նպա տա կով: ԿԳՆն և հա յաս տա նյան բու հե րը ա ջակ ցել են հե
տա զո տու թյան ի րա կա նաց մա նը՝ տրա մա դրե լով տե ղե կու թյուն ներ ու սա նող նե րի թվի 
վե րա բե րյալ՝ ը ստ կրթու թյան աս տի ճա նի (բա կա լավ րիատ, մա գիստ րա տու րա, աս պի
րան տու րա) և ը ստ բու հե րի (պե տա կան, միջ պե տա կան, ոչ պե տա կան):

 Հե տա զո տու թյան գլ խա վոր հա մախմ բու թյու նը կազ մել է 108.880 ու սա նող: Ը նտ
րան քային հա մախմ բու թյու նը կազ մել է 1723 ու սա նող: Ը նտ րան քի այս ծա վա լի պա
րա գա յում  սխա լի հա վա նա կա նու թյու նը 2.8% է, ի սկ վս տա հու թյան մի ջա կայ  քը` 99%: 
Այս ցու ցա նիշ ներն ա պա հո վում  են ը նտ րան քի ներ կա յա ցուց չա կա նու թյու նը և թույլ են 
տա լիս ա կն կա լել կա տար ված եզ րա հան գում  նե րի բարձր հա վաս տի ու թյուն: 

Կի րառ վել է ստ րա տի ֆի կաց ված (բազ մաս տի ճան) պա տա հա կան ը նտ րանք: 
Ը նտ րան քի ա ռա ջին աս տի ճա նում  ու սա նող նե րի թի վը, ը ստ տո կո սային հա րա բե րակ
ցու թյան, բա ժան վել է պե տա կան, ոչ պե տա կան և միջ պե տա կան բու հե րի, այ նու հետև 
նույն տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյամբ տա րած վել է ը նտ րան քային հա մախմ բու թյան 
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վրա (1723): Ը նտ րան քում  նե րառ վել են պե տա կան և միջ պե տա կան բո լոր բու հե րը, 
ի սկ ոչ պե տա կան նե րից ը նդ գրկ վել են եր կու բու հեր: Ը նդ հա նուր առ մամբ, հե տա զո
տու թյունն ը նդ գր կել է 37 հա յաս տա նյան բուհ:

 Նախ քան հե տա զո տու թյան մեկ նար կը կապ է հաս տատ վել բո լոր բու հե րի ռեկ
տոր նե րի հետ, ստաց վել է նրանց հա մա ձայ նու թյու նը հար ցում ն ան ցկաց նե լու հա
մար: Հա յաս տա նի ազ գային ա գրա րային հա մալ սա րա նում  և Կր թու թյան մի ջազ գային 
ա կա դե միա յում  (Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան) հար ցում  ներ չեն ի րա կա նաց
վել, քա նի որ վեր ջին ներս հրա ժար վել են մաս նակ ցել հե տա զո տու թյա նը: Այս պատ
ճա ռով, ը նտ րան քում  ը նդ գրկ վել է Եվ րա սիա մի ջազ գային հա մալ սա րա նը: 

 Հարց վող նե րի 31%ը ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են, 69%ը՝ ի գա կան: 
Ը նտ րանքն ի րա կա նաց նե լիս հարց վող նե րի սե ռի քա նա կա կան սահ մա նա փա կում  
չէր դր վել և հիմք էր ըն դուն վել հա մա չա փու թյան պահ պան ման սկզ բուն քը: Ի գա կան 
և ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցային չա փի կտ րուկ տար բե րու թյան 
հիմ  նա կան պատ ճառն այն է, որ ա րա կան սե ռի հարց վող նե րի շր ջա նում  ա վե լի շատ 
են գրանց վել հար ցու մից հրա ժար վե լու դեպ  քեր, ի սկ հար ցազ րույց նե րի ըն թաց  քում ՝ 
«ան պա տաս խա նա տու», հար ցե րին ան լուրջ մո տե նա լու վար քա գիծ (ին չի պատ ճա ռով 
այդ հար ցա թեր թե րը խո տան վել են): 

Հարց մա նը մաս նակ ցած նե րի 28%ը ան վճար, ի սկ 72%ը վճա րո վի ու սուց ման 
հա մա կար գում  ը նդ գրկ ված ու սա նող ներ են:

Ըստ բու հե րի, ը նտ րան քը հետևյալ բաշ խում ն է ու նե ցել. 

Ա ղյու սակ 1. Հե տա զո տու թյան ը նտ րանքն ու բաշ խումն ը ստ բուհերի

Հա ճա խա կա-
նու թյուն

%

Պե տա կան բու հեր

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 309 17.9

Խ. Ա բո վյա նի ան վան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան 188 10.9

Երևա նի Վ. Բրյու սո վի ան վան պե տա կան լեզ վա հա սա րա կա գի
տա կան հա մալ սա րան

65 3.8

Հա յաս տա նի պե տա կան ա գրա րային հա մալ սա րան / Վա նա ձո
րի մաս նա ճյուղ, Սի սիա նի մաս նա ճյուղ/

14 0.8

Երևա նի գե ղար վես տի պե տա կան ա կա դե միա 18 1

Երևա նի թատ րո նի և կի նոյի պե տա կան ի նս տի տուտ 19 1.1

Ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան Հա յաս տա նի ազ
գային հա մալ սա րան

61 3.5

Երևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա
րան

111 6.4

Երևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա 33 1.9

Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րան 140 8.1

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե միա 10 0.6
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Հա ճա խա կա-
նու թյուն

%

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հայ կա կան պե տա կան ի նս տի տուտ 47 2.7

Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րան 154 8.9

Վա նա ձո րի պե տա կան հա մալ սա րան 59 3.4

Գյում րու պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տուտ 116 6.7

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան 31 1.8

Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րան 41 2.4

Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի 
Վա նա ձո րի մաս նա ճյուղ

9 0.5

Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի 
Կա պա նի մաս նա ճյուղ

5 0.3

ԵՊՀ Իջևա նի մաս նա ճյուղ 28 1.6

ՀՊՏՀ Գյում րու մաս նա ճյուղ 15 0.9

ՀՊՏՀ Ե ղեգ նա ձո րի մաս նա ճյուղ 2 0.1

ԵՊԿ Գյում րու մաս նա ճյուղ 3 0.2

ԵԹԿ ՊԻ Վա նա ձո րի մաս նա ճյուղ 3 0.2

ԵԹԿ ՊԻ Գյում րու մաս նա ճյուղ 3 0.2
Միջ պե տա կան բու հեր

Հա յաս տա նում  ֆրան սիա կան հա մալ սա րան 17 1

Հայռու սա կան սլա վո նա կան հա մալ սա րան 48 2.8

Հա յաս տա նի ա մե րի կ յան հա մալ սա րան 21 1.2

Ոչ պե տա կան բու հեր
Երևա նի հյու սի սային հա մալ սա րան 113 6.6

Եվ րա սիա մի ջազ գային հա մալ սա րան 40 2.3

Ըն դա մե նը 1723 100

Ընտ րան քի ե րկ րորդ աս տի ճա նում  ը նտ րան քային հա մախմ բու թյու նը բա ժան վել է 
բա կա լավ րիա տի, մա գիստ րա տու րայի և աս պի րան տու րայի խմ բե րի՝ հա մա ձայն բու
հե րի տրա մա դրած տե ղե կու թյուն նե րի:

 Ֆա կուլ տետ նե րը նա խա պես դա սա կարգ վել են ը ստ ուղղ վա ծու թյան (օ րի նակ՝ 
հու մա նի տար, հա սա րա կա գի տա կան, բնա գի տա կան, և այլն): Դրան ցից, պա տա հա
կան թվե րի գե նե րա տո րի մի ջո ցով, ը նտր վել են մի շարք ֆա կուլ տետ ներ: Նույն սկզ
բուն քով, պա տա հա կա նո րեն ը նտր վել են նաև մաս նա գի տա ցում  ներն ու կուր սե րը: 

Հարց վող նե րի ը նտ րու թյան հա մար ը նտ րան քային քայլ է սահ ման վել 3ը, այ
սինքն` ը նտր վել են կուր սի մա տյա նի ա ռա ջին, 4րդ, 7րդ և ը ստ 3ա կան քայ լի՝ հա
ջոր դող ու սա նող նե րը: Ը նտր ված մաս նա կից նե րի՝ տե ղում  չլի նե լու կամ  մաս նակ ցել 

http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%96%D5%AB%D5%A6%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%E2%80%93%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8D%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
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չցան կա նա լու դեպ  քում  ը նտ րան քային քայ լին գու մար վել է 1, այ սինքն` ը նտր վել են 
յու րա քան չյուր 2րդ, 4րդ, 8րդ մաս նա կից նե րը, և այդ պես շա րու նակ: 

Տ վյալ նե րի վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րը
  Հար ցա թեր թում  առ կա բաց հար ցե րի պա տաս խան նե րը կո դա վոր վել են,
 Ս տաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը կա տար վել է SPSS վի ճա կա գրա կան 

փա թե թի մի ջո ցով: 
Ո րա կի վե րահսկ ման մե խա նիզմ  ներ
 Հե տա զո տու թյան որա կի վե րահս կո ղու թյան նպա տա կով ի րա կա նաց վել են 

հետևյալ քայ լե րը.
 Անց կաց վել է պի լո տային հե տա զո տու թյուն, որի ար դյունք նե րի հի ման վրա 

շտկ վել են հար ցա թեր թում  առ կա թե րու թյուն նե րը, 
 Աշ խա տա ժո ղով ներ են ան ցկաց վել 15 հար ցազ րու ցա վար նե րի հետ, որոնց 

ման րա մասն ներ կա յաց վել է   հար ցազ րույց նե րի ան ցկաց ման և հար ցա թեր թի 
լրաց ման տեխ նի կան և է թի կայի կա նոն նե րը,

  Հար ցազ րույց նե րի որա կը գնա հա տե լու հա մար ծրա գրի պա տաս խա նա տուն 
յու րա քան չյուր հար ցազ րու ցա վա րի հետ մաս նակ ցել է 1 փորձ նա կան հար ցազ
րույ ցի,

  Հար ցազ րու ցա վար նե րին տրա մադր վել է հար ցա թեր թի լրաց ման ու ղե ցույց, 
 Հար ցազ րու ցա վար նե րի խմ բե րի հետ աշ խա տել են 4 հա մա կար գող ներ, որոնք 

պա տաս խա նա տու են ե ղել դաշ տային աշ խա տանք նե րի վե րահսկ ման հա մար,
  Հա մա կար գող նե րը վե րահս կել են նաև տվյալ նե րի մուտ քագր ման ըն թաց  քը, 

ի սկ մինչ մուտ քա գրու մը հար ցա թեր թե րը են թարկ վել են տրա մա բա նա կան 
վեր լու ծու թյան և ու շա դրու թյուն է դարձ վել « հարցթա կարդ նե րի» պա տաս
խան նե րի վրա:
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 Բո լո նյան հա մա կարգն ու սա նող նե րի աչ քե րով

1. Տե ղե կաց վա ծու թյուն և կար ծիք ներ բո լո նյան 
համակար գի մա սին 

 Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գը ներ կա յումս գտն վում  է բա
րե փո խում  նե րի չա փա զանց կարևոր փու լում: Բազ մա թիվ հար ցեր են բարձ րա ձայն
ված, որոնք դեռևս չեն գտել ի րենց պա տաս խան նե րը. ա րդյո՞ք բո լո նյան գոր ծըն թա ցը 
դեռևս ար դիա կան է, ի նչ պե՞ս կա րե լի է հաս նել այդ գոր ծըն թա ցի բո լոր աս պեկտ նե րի 
ար դյու նա վետ ներդր մա նը Հա յաս տա նում: Ա կն հայտ է, որ հա մա կար գի ներդ րու մից 
10 տա րի ան ց դեռևս ակ տուալ են նույ նիսկ հիմ  նա րար հա մար վող՝ աս տի ճան նե րի 
փոխ ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցի թե րա ցում  ներ ու ձա խո ղում  ներ: Հե տա զո տու թյան այս 
հատ վա ծում  կփոր ձենք ներ կա յաց նել բո լո նյան հա մա կար գի վե րա բե րյալ ու սա նող նե
րի ըն կա լում  ներն ու տե ղե կաց վա ծու թյան ը նդ հա նուր պատ կե րը: 

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի 78%ը տե ղյակ է ի րենց բու հում  գոր ծող 
բո լո նյան հա մա կար գի մա սին: Ու սա նող նե րի 22%ի կար ծի քով, բո լո նյան հա մա կար գը 
կամ  չի գոր ծում  ի րենց բու հում, կամ  տե ղյակ չեն դրա մա սին: 

Ընդ որում, կր թա կան ա ռա վել բարձր աս տի ճան նե րում  (մա գիստ րա տու րա) հա
մա կար գի վե րա բե րյալ ու սա նող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դակն ա վե լի բարձր 
է: Ե թե բա կա լավ րիա տի ու սա նող նե րի շր ջա նում  հարց ված նե րի 75%ն է ի րա զեկ ված 
հա մա կար գի վե րա բե րյալ, ա պա մա գիստ րա տու րա յում  ի րա զեկ ված ու սա նող նե րի 
հա մա մաս նու թյունն ա վե լի բարձր է՝ 82%: Աս պի րան տու րա յում  սո վո րող նե րի շր ջա
նում  այս ցու ցա նի շը կազ մում  է 85%: 

Տար բե րու թյուն է նկատ վում  նաև բա կա լավ րիա տի տար բեր կուր սե րում  սո վո րող 
ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճա նի միջև: Այս պես, բա կա լավ րիա տի 4րդ 
կուր սի ու սա նող նե րի շր ջա նում  բո լո նյան հա մա կար գի մա սին ի րա զեկ վա ծու թյու նը 
կազ մում  է 82.8%, մինչ դեռ ա ռա ջի նից մինչև 3րդ կուր սե րի ու սա նող նե րի շր ջա նում  
այդ ցու ցա նիշն ա ռա վե լա գույ նը 77%ի է հաս նում: 

Այս հար ցում  է ա կան տար բե րու թյուն է նկատ վում  նաև մա գիստ րա տու րայի տար
բեր կուրս նե րի միջև: Ե թե մա գիստ րա տու րայի ա ռա ջին կուր սում  տե ղե կաց վա ծու թյան 
ցու ցա նի շը 70.8% է, ա պա 2րդ կուր սում  զգա լի ո րեն բարձր է՝ 89.7%: 

Հատ կան շա կան է, որ ու սա նող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան ա ռու մով է ա կան տար բե
րու թյուն չի նկատ վում  մար զային և երևա նյան բու հե րի միջև (Հա վել ված 1): 

Անդ րա դառ նա լով բո լո նյան հա մա կար գի մա սին ի րա զեկ ման ու ղի նե րին՝ հարց
վող նե րի 60%ը մատ նան շել է ներ բու հա կան աղ բյուր նե րը: Դրանց շար քում  որ պես 
ա ռաջ նային աղ բյուր ներ նշ վել են բու հի կող մից ուղ ղա կի ո րեն տրա մադր վող տե ղե
կատ վու թյու նը (18%), դա սա խո սի կող մից տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյու նը (15%) և 
բու հում  ըն թա ցող տա րա տե սակ քն նար կում  նե րը (13%): Հե տաքր քիր է, որ ի րա զեկ
ման գոր ծում  հա մե մա տա բար թույլ է ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րի դե րը. ըն դա մե
նը 9%: Ի սկ տե ղե կատ վու թյան ար տա բու հա կան աղ բյուր նե րի շար քում  ա ռաջ նա հերթ 
նշա նա կու թյուն ու նի հա մա ցան ցը (21%): 

Մ տա հո գիչ է այն հան գա ման քը, որ հարց ված ու սա նող նե րից ոչ ոք չի նշել բո լո
նյան հա մա կար գի մա սին հա տուկ գրա կա նու թյուն ու սում  նա սի րե լու մա սին: Այս փաս
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տը կա րող է վկայել և՛ նման գրա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան, և՛ դրա ան մատ չե լի ու
թյան ու ոչ գրավ չու թյան մա սին: 

Հատ կան շա կան է նաև ԿԳՆ և ՈԱԱԿի պա սիվ դե րը ու սա նող նե րի ի րա զեկ ման 
հար ցում: Հարց ված ու սա նող նե րը չեն նշել նաև ա վագ դպ րո ցում  ի րենց ի րա զեկ ման 
մա սին: 

Գ ծա պատ կեր 1. Բո լո նյան հա մա կար գի վե րա բե րյալ ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան 
հիմ նա կան աղ բյուր նե րը

ԿԳՆ
0%

Բուհի տրամադրած 
տեղեկություններ

18%

Բուհում  տեղի 
ունեցած 

քննարկում ներ
13%

Դասախոսի 
տրամադրած 
տեղեկություն

15%
Էլ. մամուլ/
ինտերնետ 

21% Հեռուստատեսություն 
6%

Բոլոնյան համակարգի 
վերաբերյալ գրականություն

0%

ՈԱԱԿի հետ 
աշխատանքներից

0%

Դժվարանում  եմ  
պատասխանել

12%

Ուսանողական 
միություններ, ՀԿներ

1%

Ուսանողական 
խորհուրդ

9%

Համակուրսեցիներ, 
բուհի ուսանողներ

5%

 Թեև ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը ու սա նող նե րի մեծ մա սը հա մա րում  է բա
վա րար կամ  մա սամբ բա վա րար (67%), սա կայն յու րա քան չյուր 3րդ հարց վո ղը կամ  
33%ը նշել է, որ այդ տե ղե կատ վու թյու նը ան բա վա րար է: 

Հե տաքր քիր է, որ բո լո նյան հա մա կար գի մա սին տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյու
նը մար զե րի ու սա նո ղու թյան 25%ն է հա մա րում  բա վա րար, մինչ դեռ մայ րա քա ղա քի 
ու սա նո ղու թյան 18.6%ն է նշել դրա նից իր բա վա րար վա ծու թյան մա սին: Այս տար բե
րու թյու նը միան շա նակ վկա յու թյու նը չէ այն բա նի, որ մար զե րում  տե ղե կատ վու թյունն 
ա վե լի հա սա նե լի է կամ  ա վե լի ամ բող ջա կան: Հնա րա վոր է, Երևա նի ու սա նող նե րի 
պա հանջ ներն այս հար ցում  ա վե լի բարձր են, հետևա բար, բա վա րար վա ծու թյան մա
կար դակն է լ՝ ա վե լի ցածր: 

Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի շր ջա նում  շուրջ 3%ով ա վե լի բարձր է այն 
հարց վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք բա վա րար ված են բո լո նյան հա մա կար գի 
մա սին տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյամբ: 
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 Բա վա կան հե տաքր քիր են բո լո նյան հա մա կար գի է ու թյան վե րա բե րյալ ու սա
նող նե րի ըն կա լում  նե րը, որոնք ներ կա յաց ված են հա ջորդ գծա պատ կե րում: Ը նդ 
որում, ու սա նող նե րի մոտ 14%ը դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել այս հար ցին:

Գ ծա պատ կեր 2. Բո լո նյան հա մա կար գի է ու թյունն ը ստ ու սա նող նե րի (%)

38.5

12

10.3

8.7

4.3

3

2.3

2.3

1.3

…

Ս տորև ներ կա յաց ված են բո լո նյան հա մա կար գի վե րա բե րյալ այն ըն կա լում  նե րը, 
որոնց հան դիպ ման հա ճա խա կա նու թյու նը չի գե րա զան ցել պա տաս խան նե րի 1%ը.

•	 Եվ	րո	պա	կան	մի	ջազ	գային	հա	մա	կարգ	-	0.7%	
•	 Աշ	խա	տան	քի	և	ուս	ման	հա	մա	տե	ղե	լի	ու	թյուն	-	0.5%
•	 Մր	ցակ	ցու	թյուն	-	0.5%	
•	 Ին	տե	րակ	տիվ	դա	սեր,	նոր	մե	թոդ	ներ	-	0.7%
•	 	Լե	զու	նե	րի	ի	մա	ցու	թյան	պա	հանջ	 0.4% 
•	 Ու	սա	նող	նե	րի	մո	տի	վա	ցիա	-	0.1%

Ակն հայտ է, որ բո լո նյան հա մա կար գը հա յաս տան ցի ու սա նող նե րի պատ կե րաց
մամբ հա վա սա րեց վում  է կրե դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց ման հա մա կար գին: 
Սա էլ իր հեր թին ըն կալ վում  է որ պես զուտ բա լային գնա հատ ման հա մա կարգ: Մեծ 
է նաև այն ու սա նող նե րի թի վը, որոնք բո լո նյան հա մա կար գը նույ նաց րել են որա կի 
ա պա հով ման և ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման հետ: Վեր ջա պես, ան նշան է այն ու
սա նող նե րի թի վը, ով քեր բո լո նյան հա մա կար գը նկա րա գրել են ը ստ իր ա ռանց  քային 
բա ղա դրիչ նե րի:

 Ու սա նող նե րը գնա հա տել են նաև բո լո նյան հա մա կար գի ազ դե ցու թյու նը Հա յաս
տա նի կր թա կան հա մա կար գի վրա: 
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Գ ծա պատ կեր 3. Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի ազ դե ցու թյու նը կր թա կան հա մա կար գի վրա (%)

57

30

13

38
48

14 11

73

16

խորքային/ էական 
փոփոխություններ է 

մտցրել

միայն մակերեսային 
փոփոխություններ է 

մտցրել, կրթությունը չի 
փոփոխվել

որևէ փոփոխություն չի 
մտցրել, ամեն ինչ նույնն է

Այո Ոչ Դժվարանում  եմ  պատասխանել

Գ ծա պատ կե րում  ներ կա յաց ված ա ռա ջին դա տո ղու թյան ա ռն չու թյամբ գե րակշ
ռող է այն տե սա կե տը, որ բո լո նյան հա մա կար գը բա վա կան խոր քային և է ա կան փո
փո խու թյուն ներ է մտց րել ՀՀ բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գում: Մյուս կող մից, 
զգա լի է այն ու սա նող նե րի թի վը (30%), որոնք հա կա ռակ տե սա կետն ու նեն: 

Հա ջորդ դա տո ղու թյան հետ (« Բո լո նյան հա մա կար գը միայն մա կե րե սային փո
փո խու թյուն ներ է մտց րել, կրթու թյու նը չի փո փոխ վել») հա մա ձայն վել է հարց ված նե րի 
48%ը, ին չը մտա հո գիչ, բա ցա սա կան ցու ցա նիշ է: 

Վեր ջա պես, « Բո լո նյան հա մա կար գը որևէ փո փո խու թյուն չի մտց րել, ա մեն ի նչ 
նույնն է» դա տո ղու թյան հետ հա մա ձայ նել է հարց վող նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու
թյու նը՝ 73%ը, ին չը ու սա նո ղա կան ըն կալ ման խիստ բա ցա սա կան դրսևո րում  է: 

Զ գա լի է այն ու սա նող նե րի թի վը (1316%), որոնք դժ վա րա ցել են ի րենց վե րա բեր
մուն քը հայտ նել բեր ված դա տո ղու թյուն նե րի մա սին: Այս հար ցում  հս տակ դիր քո րոշ
ման բա ցա կա յու թյու նը նույն պես բա ցա սա կան երևույթ է, ին չը վկա յում  է կա՛մ  ու սա
նող նե րի ան տար բե րու թյան, կա՛մ  ի րա զեկ վա ծու թյան ցածր մա կար դա կի մա սին: 

Գ ծա պատ կե րում  ներ կա յաց ված դա տո ղու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ մար զային ու
սա նո ղու թյան ըն կա լում ն ա վե լի դրա կան է: Օ րի նակ, նրանց 64.8%ը հա մա ձայ նել է 
այն դա տո ղու թյան հետ, որ « Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը խոր քային / է ա կան 
փո փո խու թյուն ներ է մտց րել կրթու թյան ոլոր տում», մինչ դեռ Երևա նի ու սա նո ղու թյան 
59.5%ն է հայտ նել իր հա մա ձայ նու թյու նը այս պնդ մա նը: Նույ նա տիպ պատ կեր է նաև 
հա ջորդ եր կու դա տո ղու թյուն նե րի պա րա գա յում: 

Ա ղյու սակ 2. Երևա նի և մար զե րի ու սա նո ղու թյան ըն կա լում նե րը Բո լո նյան հա մա կար գի 
ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ

Այո Ոչ Դժ վա րա նում  եմ  
պա տաս խա նել

 Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը 
խոր քային / է ա կան փո փո խու թյուն
ներ է մտց րել կրթու թյան ոլոր տում

Երևան 59.5% 28.5% 12%

Մարզ 64.8% 31.1% 4.2%
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Այո Ոչ Դժ վա րա նում  եմ  
պա տաս խա նել

 Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը 
միայն մա կե րե սային փո փո խու
թյուն ներ է մտց րել, կրթու թյու նը չի 
փո փոխ վել

Երևան 38.9% 48.9% 12.1%

Մարզ 36.6% 60% 3.4%

Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու
մը որևէ փո փո խու թյուն չի մտց րել, 
ա մեն ի նչ նույնն է

Երևան 11.7% 74.8% 13.5%

Մարզ 7.6% 89% 3.4%

 Հա ջորդ ա ղյու սա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մե մա տել բա կա լավ րիա տի և 
մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի տե սա կետ նե րը՝ միև նույն դա տո ղու թյուն նե րի շուրջ: 

Ա ղյու սակ 3. Բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի ըն կա լում նե րը Բո լո
նյան հա մա կար գի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: 

Այո Ոչ Դժ վա րա նում  եմ  
պա տաս խա նել

 Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ
րու մը խոր քային / է ա կան 
փո փո խու թյուն ներ է մտց րել 
կրթու թյան ոլոր տում

Բա կա լավ րիատ 60.3% 28.8% 10.9%

Մա գիստ րա տու րա 52.9% 40.8% 6.3%

 Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ
րու մը միայն մա կե րե սային 
փո փո խու թյուն ներ է մտց րել, 
կրթու թյու նը չի փո փոխ վել

Բա կա լավ րիատ 37.8% 51.6% 10.6%

Մա գիստ րա տու րա 46.6% 43.7% 9.8%

Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ
րու մը որևէ փո փո խու թյուն չի 
մտց րել, ա մեն ի նչ նույնն է

Բա կա լավ րիատ 11.7% 76.8% 11.5%

Մա գիստ րա տու րա 7.1% 82.3% 10.6%

Ինչ պես տես նում  ե նք, բա կա լավ րիա տի ու սա նող ներն ա վե լի բարձր են գնա
հա տում  բո լո նյան հա մա կար գի բե րած փո փո խու թյուն նե րը: Օ րի նակ, ե թե մա գիստ
րա տու րայի ու սա նող նե րի 40.8%ը չի հա մա ձայ նել այն պնդ ման հետ, որ « Բո լո նյան 
հա մա կար գի ներդ րու մը խոր քային / է ա կան փո փո խու թյուն ներ է մտց րել կրթու թյան 
ոլոր տում», ա պա բա կա լավ րիա տում  չհա մա ձայն վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը 12%ով 
ցածր է՝ 28.8%: 

Գ րե թե 10%ով մեծ է մա գիստ րա տու րայի այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, 
որոնք գտ նում  են, որ բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը միայն մա կե րե սային փո փո
խու թյուն ներ է մտց րել: 

Հ նա րա վոր է, պատ կե րա ցում  նե րի այս տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մա
գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի եր կա րատև ու սում  նա ռու թյամբ և հա մա կար գի բա ցե
րը ճա նա չե լու ա ռա վել մեծ փոր ձա ռու թյամբ: Բա ցի այդ, կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե
նալ մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի կող մից կրթու թյան նկատ մամբ ա ռա ջադր վող 
ա ռա վել բարձր պա հանջ նե րը: 

 Բա վա կան հե տաքր քիր է բեր ված պն դում  նե րի ա ռն չու թյամբ բա կա լավ րիա տի 
տար բեր կուր սե րի ու սա նող նե րի հա մա ձայ նու թյան պատ կե րը: Նկատ վում  է հս տակ 
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օ րի նա չա փու թյուն. ու սում  նա ռու թյան գոր ծըն թա ցին զու գըն թաց նվա զում  է այն ու սա
նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք դրա կան ըն կա լում  ու նեն բո լո նյան հա մա կար գի 
ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: 

Գ ծա պատ կեր 4. « Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը խոր քային / է ա կան փոփո խու թյուն
ներ է մտց րել կրթու թյան ոլոր տում» պնդ ման հետ հա մա ձայ նած ու սա նող նե րի տե սա կա
րար կշիռն՝ ը ստ բա կա լավ րիա տի կուր սի

65.9%
58.4%

Առաջին կուրս Երկրորդ կուրս Երրորդ կուրս Չորրորդ կուրս

55.8% 53.8%

 Ինչ պես նա խորդ գծա պատ կե րում, հա ջոր դում  ևս ա կն հայտ է, որ ա վար տա կան 
կուր սում  բարձր է այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք բո լո նյան հա մա կար
գի ներդ րու մը մա կե րե սային փո փո խու թյուն են հա մա րում: 

Գ ծա պատ կեր 5. « Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը միայն մա կե րե սային փո փո խու թյուն
ներ է մտց րել, կրթու թյու նը չի փո փոխ վել» պնդ ման հետ հա մա ձայ նած ու սա նող նե րի տե
սա կա րար կշիռն՝ ը ստ բա կա լավ րիա տի կուր սի

Առաջին կուրս Երկրորդ կուրս Երրորդ կուրս Չորրորդ կուրս

38.2% 38.7%
36.2%

44.7%

 Վեր ջա պես, նմա նա տիպ պատ կեր է առ կա նաև վեր ջին դա տո ղու թյան ա ռն չու
թյամբ: 
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Գ ծա պատ կեր 6. « Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը որևէ փո փո խու թյուն չի մտց րել, 
ա մեն ի նչ նույնն է» պնդ ման հետ հա մա ձայ նած ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշիռն՝ ը ստ 
բա կա լավ րիա տի կուր սի 

Առաջին կուրս Երկրորդ կուրս Երրորդ կուրս Չորրորդ կուրս

11.8%
9%

11.9%

17.1%

 Պետք է ը նդ գծել, որ այս օ րի նա չա փու թյու նը բնո րոշ է նաև մա գիստ րա տու րայի 
ա ռա ջին և ե րկ րորդ կուր սե րին: Ե րկ րորդ կուր սում  ա կն հայտ գե րակշ ռում  են բո լո նյան 
հա մա կար գի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ բա ցա սա կան ըն կա լում  ու նե ցող ու սա նող նե րը: 

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գտ նում  է, որ ա ռա
վել է ա կան փո փո խու թյուն նե րը, որին հան գեց րել է բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը, 
ու սա նո ղի ի նք նու րույ նու թյան և դե րի բարձ րա ցում ն է, ու սա նող նե րի միջև մր ցակ ցու
թյան խթա նու մը, կրթու թյան որա կի բա րե լա վու մը, ի նչ պես նաև՝ կո ռուպ ցի ոն երևույթ
նե րի նվա զու մը: Ա ռա վել ման րա մասն՝ նշ ված խն դիր նե րի վե րա բե րյալ, տե՛ս՝ հա վել
ված 2: 

Գ ծա պատ կեր 7. Բո լո նյան հա մա կար գի ներդր մամբ տե ղի ու նե ցած կարևոր փո փո խու
թյուն նե րը 

ուսանողի ինքնուրույնության 
և դերի բարձրացում

դժվարանում  եմ  
պատասխանել 

ուսանողների միջև 
մրցակցության ավելացում

կրթության և ուսման որակի 
բարելավում

կոռուպցիայի մակարդակի 
նվազում

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի գրե թե կե սը գտ նում  է, որ բո լո նյան հա
մա կար գի ներդ րու մից հե տո ա ռա վել պաշտ պան ված են դար ձել ու սա նող նե րը, լսե լի 
են դար ձել նրանց խն դիր նե րը: Փոքր է նրանց թի վը (13%), ով քեր գտ նում  են որ հա
մա կար գի ներդ րում ն այս խնդ րի վրա ոչ մի ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել: 
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Կր կին, ի նչ պես նա խորդ հար ցե րի պա րա գա յում, զգա լի է այն ու սա նող նե րի 
թի վը (22%), ով քեր դժ վա րա ցել են պա տաս խա նել: Այս ցու ցա նի շը վկա յում  է այն 
մա սին, որ յու րա քան չյուր 5րդ ու սա նո ղի հա մար ա կն հայտ և շո շա փե լի չեն բո լո
նյան հա մա կար գի օ գուտ նե րը: Մյուս կող մից, այս պա տաս խա նը կա րող է լի նել հա
մե մա տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ փոր ձի բա ցա կա յու թյան հետևանք: Որևէ հա մա
կար գի ա ռա վե լու թյուն նե րը գնա հա տե լու հա մար ու սա նող նե րը պետք է բա վա րար 
տե ղե կատ վու թյուն ու նե նան նա խորդ կամ  այ լընտ րան քային այլ հա մա կար գե րի 
մա սին: Հնա րա վոր է, ու սա նող նե րի մի զգա լի հատ ված չու նի այդ հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյան հնա րա վո րու թյու նը: 

Գ ծա պատ կեր 8. Բո լո նյան հա մա կար գի ազ դե ցու թյու նը ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րի 
օբյեկ տիվ գնա հատ ման վրա (%)

Այո, էականորեն ազդել է

Այո, մասամբ է ազդել

Ոչ, ազդեցություն չի 
ունեցել 

Նախկինում  էլ նման 
խնդիր չկար
Դժվարանում  եմ  
պատասխանել

 Հարց վող նե րի 41%ը գտ նում  է, որ հա մա կար գը մա սամբ ազ դել է ու սա նող նե րի 
գի տե լիք նե րի օբյեկ տիվ գնա հատ ման մե խա նիզ մի վրա: 30%ը նշել է հա մա կար գի 
է ա կան ազ դե ցու թյան, ի սկ 18%ը՝ որևէ ազ դե ցու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Այս պի սով, բո լո նյան հա մա կար գի մա սին ու սա նող նե րի շր ջա նում  ի րա զեկ վա
ծու թյան մա կար դա կը բա վա կան ցածր է: Ու սա նող նե րը նշել են, որ ի րենց ստա ցած 
տե ղե կատ վու թյու նը բա վա րար չէ հա մա կարգն ամ բող ջու թյամբ պատ կե րաց նե լու հա
մար: 

Միև նույն ժա մա նակ, առ կա է բո լո նյան հա մա կար գի է ու թյան բա վա կան նեղ ըն
կա լում: Այն հիմ  նա կա նում  նույ նաց վում  է կրե դի տային գնա հատ ման և փո խանց
ման հա մա կար գի կամ, լա վա գույն դեպ  քում, որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի հետ: 
Ա ռա ջինն էլ հիմ  նա կա նում  ըն կալ վում  է որ պես զուտ բա լային գնա հա տում, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ դա սա խոս նե րի մի մա սը, չպատ կե
րաց նե լով կրե դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց ման հա մա կար գի բո վան դա կու թյու նը, 
շարժ վում  է նախ կին գնա հատ ման հա մա կար գով (վե րա ծում  է 5 բա լա նոց գնա հա
տա կա նը 20 կամ  100 միա վո րի՝ չկա րո ղա նա լով բա ցատ րել կրե դի տի է ու թյու նը): 

Ինչ վե րա բե րում  է բո լո նյան հա մա կար գի նույ նաց մա նը որա կի ա պա հով մա նը, 
ա պա դա հիմ  նա կա նում  կապ ված է բու հե րում  գոր ծող որա կի ա պա հով ման կենտ
րոն նե րի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան հետ, ին չը դրա կան մի տում  կա րե լի է հա մա րել:

 Բո լո նյան կր թա կան հա մա կար գի ներդ րու մը, նպա տակ ու նե նա լով Հա յաս տա նը 
ին տեգ րել եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա կան տա րա ծաշր ջա նին, ը ստ ու սա նող նե
րի՝ դեռևս ամ բող ջու թյամբ չի ի րա գործ վել ոչ թե հա մա կար գի լավ կամ  վատ լի նե լու, 
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այլ ներդր ման գոր ծըն թա ցի թե րա ցում  նե րի պատ ճա ռով: Որ պես հետևանք, ու սա նող
նե րի կար ծի քով, ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյու նը դեռևս չի հա մա պա տաս խա նում  մի
ջազ գային չա փա նիշ նե րին: 

ՀՀ բու հե րում, ը ստ ու սա նող նե րի, բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մից հե տո ու
սա նողդա սա խոս փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ա կն հայ տո րեն չեն բա րե լավ վել, ի նչ պես 
նաև՝ չեն նվա զեց վել կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րը: Միև նույն ժա մա նակ, հա մա կար գի ներդ
րու մից հե տո է ա կան փո փո խու թյուն ներ են ե ղել գնա հատ ման օբյեկ տի վու թյան բարձ
րաց ման աս պա րե զում, ին չը թես տային հա մա կար գի ներդր ման ար դյունք է: Ու սա նող
նե րի միջև մր ցակ ցու թյան խթան ման շնոր հիվ ա ճել է նրանց ի նք նու րույ նու թյունն ու 
ակ տի վու թյու նը: 

Բո լո նյան հա մա կար գի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ մար զային ու սա նո ղու թյան ըն
կա լում ն ա վե լի դրա կան է, քան Երևա նի ու սա նող նե րի նը: Նրանց ա ռա վել մեծ տո
կոսն է հա մա ձայ նել այն դա տո ղու թյան հետ, որ « Բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը 
խոր քային / է ա կան փո փո խու թյուն ներ է մտց րել կրթու թյան ոլոր տում»: 

Բա կա լավ րիա տի ու սա նող նե րը, հա մե մա տած մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե
րի, ա վե լի բարձր են գնա հա տում  բո լո նյան հա մա կար գի բե րած փո փո խու թյուն նե
րը: Գրե թե 10%ով մեծ է մա գիստ րա տու րայի այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, 
որոնք գտ նում  են, որ բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը միայն մա կե րե սային փո փո
խու թյուն ներ է մտց րել: 

Հ նա րա վոր է, պատ կե րա ցում  նե րի այս տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մա
գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի՝ հա մա կար գի բա ցե րը ճա նա չե լու ա ռա վել մեծ փոր ձա
ռու թյամբ և կրթու թյան որա կի նկատ մամբ ա ռա ջադր վող ա ռա վել բարձր պա հանջ նե
րով: 

Կա հս տակ օ րի նա չա փու թյուն. ու սում  նա ռու թյան տա րի նե րին զու գըն թաց՝ 
նվա զում  է այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք դրա կան ըն կա լում  ու նեն 
բո լո նյան հա մա կար գի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: Թե՛ բա կա լավ րիա տի, թե՛ մա
գիստ րա տու րայի ա վար տա կան կուր սե րում, հա մե մա տած ցածր կուր սե րի, ա վե
լի բարձր է այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք բո լո նյան հա մա կար գի 
ներդրու մը մա կե րե սային, ոչ է ա կան փո փո խու թյուն են հա մա րում: 

2. Ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա կարգ
 Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի մեկ նար կի ա ռա ջին ի սկ պա հից ե ռաս տի ճան կր թա կան 

հա մա կար գի ներդ րու մը դրա հիմ  նա կան նպա տակ նե րից մեկն է հան դի սա ցել: 1999 
թվա կա նին Բո լո նիայի հռ չա կա գրի ստո րա գրու մից հե տո ներ կա յաց վեց եր կաս տի
ճան կր թա կան հա մա կար գը և դրան հա մա պա տաս խան կրե դի տային հա մա կար գը՝ 
որ պես կրթու թյան շար ժու նու թյու նը խթա նե լու կարևոր գոր ծոն: Հե տա գա յում ՝ Բեր գե
նի կո մյու նի կե ում, եր կաս տի ճան կր թա կան հա մա կար գը վե րա փոխ վեց ե ռաս տի ճա նի՝ 
ա ռա ջին (բա կա լավ րիա տի) և ե րկ րորդ (մա գիստ րա տու րայի) աս տի ճան նե րին հա վել
վեց նաև եր րոր դը՝ դոկ տո րա կան աս տի ճա նը: Ներ կա յումս այս ոլոր տում  բա վա կան 
լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ են տար վում ՝ կապ ված հատ կա պես դոկ տո րա կան ի նս
տի տուտ նե րի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյան գի տակց ման հետ:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի մեծ մա սը ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա
կար գը դի տար կում  է որ պես մաս նա գի տա կան կրթու թյան խո րաց ման, մաս նա գի տու
թյան փո փո խու թյան, մի ջազ գային կր թա կան հա մա կար գում  ճա նա չե լի/ հա մա դրե լի 
կրթու թյուն ստա նա լու և այլ ե րկր նե րում  ու սու մը շա րու նա կե լու բա վա կան լավ հնա
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րա վո րու թյուն: Միև նույն ժա մա նակ, մեծ է նաև ու սա նող նե րի թի վը (19%), ով քեր դժ
վա րա ցել են պա տաս խա նել այն հար ցին, թե ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա կարգն ի նչ 
դրա կան հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում  ի րենց: Սա ևս մեկ ան գամ  վկա յում  է հա
մա կար գի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան ցածր մա կար դա կի մա սին: 

Ա ղյու սակ 4. Ու սա նող նե րի տե սա կետ նե րը ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա կար գի ըն ձե ռած 
հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ (%) 

Տո կոս
Մաս նա գի տա կան կրթու թյան խո րա ցում 38
Բա կա լավ րիա տից հե տո մաս նա գի տու թյու նը փո խե լու հնա րա վո րու թյուն 14
Այլ ե րկր նե րում  կրթու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն 11
Մի ջազ գային կր թա կան հա մա կար գում  ճա նա չե լի / հա մա դրե լի կրթու թյուն 9
Աշ խա տե լու հնա րա վո րու թյուն 3
Ձևա կան բնույթ ու նի, ոչ մի փո փո խու թյուն չի տա լիս 3
Պ րակ տիկ գի տե լիք ներ 1
Հեշ տաց նում  է սո վո րե լը 1
Ինք նու րույ նու թյուն 1
Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 19

 Բա կա լավ րիա տի կր թա կան աս տի ճա նում  սո վո րող ու սա նող նե րի ճ ն շող մե ծա
մաս նու թյու նը՝ շուրջ 79 տո կո սը, մտա դիր է կրթու թյու նը շա րու նա կել մա գիստ րա տու
րա յում: 

Հատ կան շա կան է, որ մար զե րի ու սա նո ղու թյան շր ջա նում  նման ցան կու թյուն 
հայտ նած ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշիռն ա վե լի բարձր է՝ 84.2%, ի սկ Երևա նում ՝ 
շուրջ 10%ով ա վե լի ցածր՝ 74.8%: 

 Մա գիստ րա տու րա յում  կրթու թյու նը շա րու նա կե լու հիմ  նա կան շար ժա ռի թը ու սա
նող նե րի գրե թե կե սը հա մա րում  է մաս նա գի տա կան նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը: 
Մեծ է նաև աշ խա տանք գտ նե լու հոգ սը թեթևաց նե լու և « լիար ժեք կրթու թյուն»3 ստա
նա լու հա մար մա գիստ րա տու րա յում  սո վո րե լու ցան կու թյուն ու նե ցող նե րի թի վը:

Գ ծա պատ կեր 9. Կր թու թյու նը մա գիստ րա տու րա յում շա րու նա կե լու շարժառիթնե րը (%)

դժվարանում  եմ  պատասխանել

գործնական հմտությունների 
ձեռքբերում

«լիարժեք» բարձրագույն 
կրթություն ստանալու 
հնարավորություն

աշխատանք գտնելու ավելի 
հեշտ հնարավորություն

մասնագիտական նոր 
գիտելիքների ձեռքբերում

3  Դեռևս պահպանվում  է այն ընկալման իներցիան, որ բակալավրիատն, առանց մա գիս տրա
տուրայի, թերի, ոչ լիարժեք կրթություն է ապահովում: 
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 Ու սա նող նե րը աս պի րան տու րա յում  կրթու թյու նը շա րու նա կե լու հիմ  նա կան շար
ժա ռիթ ներ են հա մա րում  մաս նա գի տա կան ա ռաջ խա ղա ցու մը (37%), գի տու թյան 
զար գա ցում ն (27%) ու հե ղի նա կու թյան ձեռք բե րու մը (12%), ի նչ պես նաև՝ բա նա կից 
խու սա փե լը՝ տղա նե րի դեպ  քում  (7%):

 Բա ցի այդ, ը ստ ու սա նող նե րի, մաս նա գի տա կան աշ խա տանք գտ նե լու հնա րա վո
րու թյու նը մոտ 30 տո կո սով ա ճում  է մա գիստ րո սա կան և աս պի րան տա կան կր թա կան 
աս տի ճան ու նե նա լու դեպ  քում: 

Ըստ ու սա նող նե րի՝ մա գիստ րո սա կան կրթու թյու նը աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար է ա կան քայ լե րից են մաս նա գի տա կան գի տե
լիք նե րի խո րա ցու մը (24%), ա ռա վել գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա ռար կա նե
րի ներդ րու մը (21%), պրակ տի կայի հնա րա վո րու թյան տրա մա դրու մը (16%): 

Հարց ված նե րի 12%ը նշել է, որ մա գիստ րա տու րա յում  կրթու թյու նը աշ խա տա շու
կայի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար ոչինչ չի ար վում, ի սկ 25%ն էլ 
դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել այդ հար ցին: 

 Բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րայի կր թա կան ծրա գրե րում, ը ստ մա գիստ րա
տու րայի ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյան (60.1%), մա սամբ առ կա են կրկ նու թյուն ներ: 

Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի 13.5%ը նշել է, որ ծրա գրե րում  շատ են կրկ
նու թյուն նե րը, ի սկ 3.4%ը՝ որ կր թա կան եր կու աս տի ճան նե րի ծրա գրե րը ամ բող ջու
թյամբ նույնն են: Մա գիստ րա տու րա յում  սո վո րող նե րի միայն 18.3%ն է նշել ծրա գրե
րի՝ ամ բող ջու թյամբ տար բեր լի նե լու մա սին: 

Հե տաքր քիր է, որ պա տաս խան նե րի բաշխ վա ծու թյան տար բե րու թյուն է նկատ
վում  ը ստ մա գիստ րա տու րայի տար բեր կուր սե րի: Օ րի նակ, ե թե մա գիստ րա տու
րայի ա ռա ջին կուր սում  հարց ված նե րի 15.2%ն է նշել, որ ծրա գրե րում  շատ են կրկ
նու թյուն նե րը, ա պա 2րդ կուր սում  այդ պես է կար ծում  հարց ված նե րի 27.8%ը: Այս 
զգա լի տար բե րու թյու նը, հնա րա վոր է, վկա յու թյունն է այն բա նի, որ ու սում  նա ռու թյան 
գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ, ու սա նող ներն ա ռա վել ճշգ րիտ, փոր ձի վրա հիմ ն ված գնա
հա տա կան են ձևա վո րում: 

Ն մա նա տիպ պատ կեր է առ կա նաև դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի փո փո խու թյու
նը գնա հա տե լու հար ցում: Ե թե մա գիստ րա տու րայի ա ռա ջին կուր սում  հարց ված նե րի 
42.6%ն է նշել, որ բա կա լավ րիա տում  և մա գիստ րա տու րա յում  դա սա վանդ ման մե
թոդ նե րի միջև է ա կան փո փո խու թյուն ներ չկան, ա պա 2րդ կուր սում  այդ պես է կար
ծում  հարց ված նե րի 48.6%ը: Կր կին՝ ու սա նո ղի փոր ձա ռու թյան ա ճին զու գա հեռ՝ 
ա ճում  է քն նա դա տա կան մո տեց ման հա վա նա կա նու թյու նը: 

Երևա նում  սո վո րող ու սա նող նե րի 57.9%ն է նշել բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա
տու րայի ծրա գրային կրկ նու թյուն նե րի մա սին («ծ րա գրե րում  մա սամբ առ կա են կրկ
նու թյուն ներ» և «ծ րա գրե րում  շատ են կրկ նու թյուն նե րը» տար բե րակ նե րը՝ միա սին), 
ի սկ մար զե րի ու սա նո ղու թյան միայն 34.5%ն է այդ կար ծի քին: 

« Բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րայի ծրա գրերն ամ բող ջու թյամբ նույնն են» 
պա տաս խա նի տար բե րակն ը նտ րել է մար զե րի ու սա նո ղու թյան միայն 2.7%ը, ի սկ 
Երևա նի ու սա նո ղու թյան՝ 7.7%ը (5%ով ա վե լի):

 Կարևոր խն դիր է նաև կր թա կան ծրա գրե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը: Մա գիստ րա
տու րայի ու սա նող նե րի զգա լի մա սը (55%) գտ նում  է որ բա կա լավ րիա տի և մա գիստ
րա տու րայի կր թա կան ծրա գրե րը մա սամբ են մի մյանց կապ ված:
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Գ ծա պատ կեր 10. Կր թա կան ծրա գրե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը ե ռաս տի ճան հա մա կար
գում՝ ը ստ մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի ըն կալ ման (%)

7.4

8.6 29

55

դժվարանում  եմ  
պատասխանել

ծրագրերը կապված չեն 

ծրագրերը մասամբ են 
կապված 

ծրագրերը ամբողջովին 
կապված են

Կր թա կան տար բեր աս տի ճան նե րում  դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի փո փո խու թյուն
նե րին ան դրա դառ նա լով՝ մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի 38.1%ը նշել է, որ է ա կան 
փո փո խու թյուն ներ չկան: Հարց վող նե րի փոքր մասն է (20.8%) միայն նշել, որ նկատ
վում  է դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի է ա կան փո փո խու թյուն: 

Իսկ մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի 37.7%ը նշել է դա սա վանդ ման մե թոդ նե
րի որոշ փո փո խու թյուն նե րի մա սին: 

Այս հար ցի շուրջ Երևա նի և մար զե րի ու սա նո ղու թյան կար ծիք ներն է ա կա նո րեն 
չեն տար բեր վում: 

Գ ծա պատ կեր 11. Դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի փո փո խու թյուն ներն՝ ը ստ մա գիստ րա տու
րայի ու սա նող նե րի ըն կալ ման (%)

Դժվարանում  եմ  
պատասխանել

Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի միջև

Ոչ, էական 
փոփոխություններ չկան

Այո, կան որոշ 
փոփոխություներ

Այո, կան էական 
փոփոխություններ
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 Այս պի սով, ՀՀ բու հե րի ու սա նող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյու նը ցածր է ոչ միայն ը նդ
հա նուր հա մա կար գի մա սին պատ կե րա ցում  նե րի տե սան կ յու նից, այլև՝ ը ստ դրա 
ա ռան ձին բա ղա դրիչ նե րի: Մաս նա վո րա պես, ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա կար գը ու
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սա նող նե րի մեծ մա սը դի տար կում  է որ պես մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը խո րաց
նե լու, մաս նա գի տու թյու նը փո խե լու և ար տա սահ մա նում  կրթու թյու նը շա րու նա կե լու 
հնա րա վո րու թյուն:

 Բա կա լավ րի կր թաս տի ճա նում  սո վո րող ու սա նող նե րի մեծ մա սի ցան կու թյու նը՝ 
շա րու նա կե լու կրթու թյու նը մա գիստ րա տու րա յում ՝ աշ խա տանք ա վե լի հեշտ գտ նե լու 
նպա տա կով, թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա նում  դեռևս բա կա լավ րի աս
տի ճա նը դի տարկ վում  է որ պես թե րի և ոչ լիար ժեք բարձ րա գույն կրթու թյուն: Բնա կա
նա բար, այս մո տե ցու մը չի հա մա պա տաս խա նում  բո լո նյան հա մա կար գի հիմ  նա կան 
սկզ բունք նե րին և հա մա կար գի թյուր մեկ նա բա նու թյան հետևանք է: 

Մ տա հո գիչ է այն հան գա ման քը, որ աս պի րան տու րա յում  կրթու թյու նը շա րու նա
կե լու շար ժա ռիթ նե րից է հա մար վում  բա նա կից խու սա փու մը՝ ա րա կան սե ռի ու սա նող
նե րի հա մար, ին չը ևս չի հա մա պա տաս խա նում  բո լո նյան հա մա կար գի փի լի սո փա յու
թյա նը:

 Հու սա դրող է այն, որ ու սա նող ներն ա կն կա լում  են ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա
կար գում  մեկ աս տի ճա նից մյու սը փո խադր վե լիս ստա նալ նոր հմ տու թյուն ներ, մաս
նա գի տա կան գի տե լիք ներ և փորձ ձեռք բե րել: Սա կայն հա մա կարգն ար դյու նա վետ չի 
գոր ծում, քա նի որ, մա գիստ րա տու րայի և աս պի րան տու րայի ու սա նող նե րի հա վաստ
մամբ, տար բեր աս տի ճան նե րի կր թա կան ծրա գրե րը մա սամբ են փոխ կապ ված, բա ցի 
այդ՝ մա սամբ կրկ նում  են ի րար: Մա գիստ րա տու րա յում  դա սա վանդ վում  են բո վան
դա կային ա ռու մով նույն ա ռար կա նե րը, սա կայն՝ տար բեր ան վա նում  նե րով: 

Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի փոքր մասն է (յու րա քան չյուր 5րդ հարց վո
ղը) միայն նշել, որ նկատ վում  է դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի է ա կան փո փո խու թյուն: 
Հարց վող նե րի զգա լի մա սը կար ծում  է, որ բա կա լավ րիա տում  և մա գիստ րա տու րա
յում  դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի է ա կան փո փո խու թյուն չկա: 

Մա գիստ րա տու րայի ե րկ րորդ կուր սում, հա մե մա տած ա ռա ջին կուր սի, ա վե լի 
մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նեն այն հարց վող նե րը, որոնց կար ծի քով, ծրա գրե րում  շատ 
են կրկ նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև՝ ա վե լի մեծ տո կոս են կազ մում  այն ու սա նող նե րը, 
որոնք գտ նում  են, որ բա կա լավ րիա տում  և մա գիստ րա տու րա յում  դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րի միջև է ա կան փո փո խու թյուն ներ չկան: 

Ըն կալ ման այս տար բե րու թյու նը, հնա րա վոր է, պայ մա նա վոր ված է այն հան գա
ման քով, որ ու սա նո ղի փոր ձա ռու թյան ա ճին զու գա հեռ՝ ա ճում  է քն նա դա տա կան մո
տեց ման և ճշգ րիտ, փոր ձի վրա հիմ ն ված գնա հա տա կան ձևա վո րե լու հնա րա վո րու
թյու նը: 

3. Կր թա կան շար ժու նու թյուն
 Ու սա նող նե րի շար ժու նու թյու նը միշտ էլ մեծ կարևո րու թյուն է ներ կա յաց րել Բո լո

նյան կր թա կան հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում ՝ Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա կան 
տա րա ծաշր ջա նում  փո խա դարձ ճա նա չե լի ու թյունն ա պա հո վե լու ու գի տե լիք ներ փո
խա նա կե լու հա մար: Շար ժու նու թյու նը խթա նում  է բազ մա զա նու թյան, հան դուր ժո ղա
կա նու թյան և ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի տա րա ծու մը ամ բողջ Եվ րո պա յում: 

Կր թա կան շար ժու նու թյան վե րա բե րյալ ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյու նը բա
վա կան ցածր է: Ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղյակ չէ բո լո նյան հա մա կար գի 
այս կարևո րա գույն բա ղա դրիչ նե րից մե կից: Ը նդ որում, որ պես տե ղե կաց վա ծու թյան 
ա ռաջ նային աղ բյուր հարց ման են թարկ ված նե րը կր կին նշել են հա մա ցան ցը և բու
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հում  կազ մա կերպ ված սե մի նար ներն ու քն նար կում  նե րը, ի նչ պես նաև՝ դա սա խոս նե
րին և ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րը: Սա կայն այդ աղ բյուր նե րից ստա ցած տե ղե կու
թյուն նե րը հարց վող նե րի կե սը միայն մա սամբ է հա մա րում  բա վա րար: Յու րա քան չյուր 
4րդ հարց վողն էլ այդ տե ղե կատ վու թյու նը հա մա րում  է ոչ բա վա րար: 

Ինչ պես նա խորդ հար ցե րի դեպ  քում, այս տեղ էլ նույն պես մար զե րի ու սա նո ղու
թյան բա վա րար վա ծու թյու նը տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյու նից ա վե լի բարձր է 
(28.9%), քան Երևա նի ու սա նո ղու թյան շր ջա նում  (20.1%): 

Կր թա կան շար ժու նու թյու նից տե ղյակ ու սա նող ներն այն դի տար կում  են որ պես 
միջ բու հա կան և ներ բու հա կան փո խա նակ ման հնա րա վո րու թյուն (33%): Մեծ է այն ու
սա նող նե րի թի վը, ով քեր շար ժու նու թյու նը դի տար կում  են որ պես մաս նա գի տու թյու նը 
փո խե լու (12%), ի նչ պես նաև՝ ար տա սահ մա նում  ու սու մը շա րու նա կե լու մի ջոց (27%):

Գ ծա պատ կեր 12. Կր թա կան շար ժու նու թյունն ը ստ ու սա նող նե րի (%)

Դժվարանում  եմ  պատասխանել

Միջբուհական և ներբուհական 
փոխանակում

Այլ երկրներում  կրթությունը 
շարունակելու հնարավորություն

Մասնագիտության փոփոխություն

Կրթական մակարդակի բարելավում

Նոր գիտելիքների ձեռքբերում

Ուսանողի ակտիվություն

Միջբուհական սեմինարներ / փորձի 
փոխանակում

Շարունակական 
վերապատրաստում ներ
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Կր թա կան շար ժու նու թյան հնա րա վո րու թյուն ներն ա ռա վե լա պես ա պա հով ված են 
բու հի ներ սում, այ նու հետև՝ ՀՀ բու հե րի շր ջա նում, ի սկ ա ռա վել քիչ՝ ար տերկ րի բու
հե րում: Մե ծա մաս նու թյան կար ծի քով, շար ժու նու թյու նը ՀՀ բու հե րում  և ար տերկ
րում  մա սամբ է ա պա հով ված: Այ նուա մե նայ նիվ, հարց ված ու սա նող նե րի միայն փոքր 
մա սը՝ 5 տո կոսն է սո վո րել ար տա սահ մա նում: Ը նդ որում, Երևա նում  և մար զե րում  
նրանց տե սա կա րար կշի ռը գրե թե հա վա սար է (հա մա պա տաս խա նա բար 5.1% և 
5.8%): 

Քիչ է նաև այն ու սա նող նե րի թի վը, ով քեր ե րբևէ օ գտ վել են միջ բու հա կան (11%) 
և ներ բու հա կան (17%) շար ժու նու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րից: Հետևա բար, այս հար
ցին տր ված պա տաս խան նե րը հիմ ն վում  են ոչ թե հարց վո ղի ան մի ջա կան փոր ձա ռու
թյան, այլ՝ դի տար կում  նե րի ու տե ղե կատ վու թյան տար բեր աղ բյուր նե րից ձևա վոր ված 
ըն կալ ման վրա: 

Ու սա նող նե րի կե սից ա վե լին գտ նում  է, որ բո լոր ու սա նող նե րը հա վա սար հնա
րա վո րու թյուն ներ ու նեն՝ օ գտ վե լու կր թա կան շար ժու նու թյու նից: Միա ժա մա նակ 
ա ռանձ նաց վել են ու սա նո ղա կան այն խմ բե րը, որոնք ու նեն շար ժու նու թյու նից օ գտ
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վե լու ա ռա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ (բարձր ա ռա ջա դի մու թյամբ, լե զու նե րի ի մա
ցու թյամբ, ֆի նան սա պես ա պա հով ված և բու հում  ծա նոթ ներ/ բա րե կամ  ներ ու նե ցող 
ու սա նող նե րը):

 Այս բա ղա դրի չի ա ռն չու թյամբ ու սա նող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կը շեշ
տա կի ա վե լի ցածր է, քան այլ բա ղա դրիչ նե րի ա ռու մով: Ու սա նող նե րի գե րակ շիռ մա
սը հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ չի կա րո ղա ցել նույ նիսկ սահ մա նել «կր թա կան շար
ժու նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: Այ նուա մե նայ նիվ, կր թա կան շար ժու նու թյան վե րա բե
րյալ փոքրի նչ պատ կե րա ցում  ու նե ցող ու սա նող նե րը գտ նում  են, որ շար ժու նու թյունն 
ա ռա վե լա պես ա պա հով ված է բու հի ներ սում, ի սկ միջ բու հա կան և մի ջազ գային շար
ժու նու թյան դեպ  քում  ի հայտ են գա լիս որոշ խո չըն դոտ ներ: Մի ջազ գային շար ժու նու
թյան դեպ  քում  այդ խն դիր նե րը կա րո ղա նում  են հաղ թա հա րել այն ու սա նող նե րը, ով
քեր ու նեն բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն, ֆի նան սա պես ա պա հով ված են, ու նեն լե զու նե րի 
բա վա րար ի մա ցու թյուն: 

4.  Սո ցիա լա կան ը նդ գրկ վա ծու թյուն
 Հա յաս տա նի ու սա նո ղա կան ազ գային ա սո ցիա ցիան սո ցիա լա կան ը նդ գրկ վա

ծու թյու նը դի տար կում  է որ պես բո լո նյան գոր ծըն թա ցի հիմ  նա քա րե րից մե կը: Սո ցիա
լա կան ը նդ գրկ վա ծու թյան վե րա բե րյալ հար ցում  նե րը նպա տակ ու նեն պար զե լու, թե 
ա րդյոք ՀՀում  հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րին պատ կա նող ու սա նող նե րը հա վա
սար կամ  գո նե ի նչոր չա փով հնա րա վո րու թյուն ու նեն մուտք գոր ծե լու բարձ րա գույն 
կրթու թյան հա մա կարգ: Սո ցիա լա պես կա յուն բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գը 
ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն կու նե նա ամ բողջ հա սա րա կու թյան կա յաց ման վրա, քա
նի որ կա պա հով վի տար բեր խմ բե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը տար բեր տե սա կի աշ խա
տանք նե րում ՝ կ յան քի որա կը բարձ րաց նե լու տե սան կ յու նից:

 Ըստ ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյան (61%)՝ սո ցիա լա կան ոչ բո լոր շեր տերն ու նեն 
հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ՝ բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գում  ը նդ գրկ վե
լու հա մար: 

5միա վո րա նոց սանդ ղա կով հարց վող նե րը գնա հա տել են ու սա նող նե րի տար
բեր խմ բե րի պաշտ պան վա ծու թյան կա րիք նե րը բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար
գում: Սանդ ղա կի նվա զա գույն՝ 1 միա վո րը նշա նա կում  է, որ տվյալ խում բը բո լո րո վին 
ա ջակ ցու թյան կա րիք չու նի, ի սկ 5 միա վո րը՝ միան շա նակ ու նի ա ջակ ցու թյան կա րիք: 
Գնա հատ ման ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են ստորև բեր ված գծա պատ կե րում: 

Ա ռա վել պաշտ պան վա ծու թյան կա րիք ու նեն հա տուկ կա րի քա վոր (73%) և ա նա
պա հով ըն տա նիք նե րի (70%) ու սա նող նե րը: Ու սա նող նե րը նշում  են նաև, որ հա րա
բե րա կա նո րեն պաշտ պան ված են ազ գային, սե ռա կան ու կրո նա կան փոք րա մաս նու
թյուն նե րի, նաև՝ մե ծա հա սակ ու սա նող նե րի շա հե րը: Սե ռա կան ու կրո նա կան փոք
րա մաս նու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ ա կն հայտ գե րակշ ռում  է սանդ ղա կի 1 միա վո րի 
(«տ վյալ խում բը բո լո րո վին ա ջակ ցու թյան կա րիք չու նի») հան դիպ ման հա ճա խա կա
նու թյու նը: Այս ցու ցա նի շը կա րող է լի նել ոչ միայն փաս տի ար ձա նագր ման, այլև՝ նշ
ված խմ բե րի նկատ մամբ հարց վող նե րի բա ցա սա կան, կարծ րա տի պային վե րա բեր
մուն քի ար դյունք: 
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Գ ծա պատ կեր 13. Ու սա նող նե րի պաշտ պան վա ծու թյան կա րիք նե րը բարձ րա գույն կրթու
թյան հա մա կար գում (%)

1 2 3 4 5 Դժվ. պատ.

սեռական 
փոքրամաս

նություն

58

8 9 11 10
5

հատուկ 
կարիքներ 
ունեցողներ

73

9

3 3 4
7

մեծահասակ 
ուսանողներ

12
1718

22 23

8

կրոնական 
փոքրամաս
նություններ

46

9

1514
10

6

անապահով 
ընտանիքի 
ուսանողներ

70

10

3
764

ազգային 
փոքրամաս

նություն

30

15
19

11
17

8

 Հարց վող նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը (78%) հա մա րում  է, որ մա գիստ րա
տու րա մուտք գոր ծե լու հա մար առ կա չէ սե ռային խտ րա կա նու թյուն, տղա ներն ու աղ
ջիկ նե րը ու նեն հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Աս պի րան տու րայի պա րա գա յում  հարց վող նե րի 69%ն է նշել սե ռային խտ րա կա
նու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: Այ նուա մե նայ նիվ, հարց վող նե րի 12%ը նշել է աղ
ջիկ նե րին, ի սկ 5%ը՝ տղա նե րին տր վող նա խա պատ վու թյան մա սին: 

Հե տաքր քիր է դի տար կել այս հար ցին տր ված պա տաս խան նե րի բաշ խու մը՝ ը ստ 
հարց վող նե րի սե ռի: Այս պես, հարց ման մաս նա կից տղա նե րի 11.1%ը գտ նում  է, որ 
մա գիստ րա տու րայի ըն դու նե լու թյան հար ցում  նա խա պատ վու թյուն է տր վում  աղ ջիկ
նե րին: Աղ ջիկ նե րի միայն 6.5%ն է այդ կար ծի քին: 

Հարց ման մաս նա կից տղա նե րի 8.5%ը գտ նում  է, որ մա գիստ րա տու րայի ըն
դու նե լու թյան հար ցում  նա խա պատ վու թյուն է տր վում  տղա նե րին: Աղ ջիկ նե րի միայն 
5%ն է այդ կար ծի քին: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, աղ ջիկ նե րի շր ջա նում, հա մե մա տած տղա նե րի, զգա լի ո րեն 
մեծ է (մոտ 11%ով) այն հարց վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ով քեր գտ նում  են, որ սե
ռե րի միջև տար բե րու թյուն չի դր վում  այս հար ցում: 

Աս պի րան տու րայի պա րա գա յում  եր կու սե ռի հարց վող նե րի շր ջա նում  էլ կար ծես 
նկատ վում  է որո շա կի հա մա ձայ նու թյուն: Այս պես, տղա նե րի շուրջ 14, ի սկ աղ ջիկ նե րի 
11.6 տո կո սը կար ծում  է, որ աս պի րան տու րա յում  սո վո րե լու հա մար նա խա պատ վու
թյուն է տր վում  աղ ջիկ նե րին: 

Մյուս կող մից, տղա նե րի 8.7%ը, ի սկ աղ ջիկ նե րի 3.5%ը կար ծում  է, որ աս պի
րան տու րա յում  սո վո րե լու հա մար նա խա պատ վու թյուն է տր վում  տղա նե րին: 

Այս պի սով, եր կու սե ռի հարց վող նե րի շր ջա նում  էլ ա վե լի մեծ թիվ են կազ մում  



28

այն հարց վող նե րը, որոնք նշել են աղ ջիկ նե րին տր վող նա խա պատ վու թյան մա սին: 
Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե կա ա րդյոք բու հում  որևէ ի րա վա կան ա կտ 

կամ  կա նո նա կարգ, ը ստ որի սահ ման վում  են այս կամ  այն խմ բի/ խա վի ի րա վունք
նե րը, հարց ված նե րի զգա լի մա սը՝ 47%ը, դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել, ի սկ 30%ը 
տե ղյակ չէ: Բու հում  գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րի մա սին ա ռա վե լա պես տե ղե կաց ված 
են Երևա նում  տե ղա կայ ված հա մալ սա րան նե րի ու սա նող նե րը:

 Վար ձավ ճար նե րի զեղ չե րից և կր թա թո շա կի ստաց ման հնա րա վո րու թյու նից 
օ գտ վել է հարց ված նե րի 30 տո կո սը, ի սկ ան վճար սնն դի, տրանս պոր տի ար տո նու
թյուն նե րից՝ հարց ված նե րի 3 տո կո սը:

 Վեր լու ծե լով հարց ված նե րի շր ջա նում  կր թա կան մեկ կի սա մյա կի վրա ծախս վող 
գու մար նե րի գո յաց ման աղ բյուր նե րը՝ պարզ է դառ նում, որ հարց վող նե րի բա ցար
ձակ մե ծա մաս նու թյան՝ 64%ի դեպ  քում  հիմ  նա կան աղ բյու րը ըն տա նե կան բյու ջեն է: 
Հարց վող նե րի 7%ը որ պես աղ բյուր նշել է ու սա նո ղա կան կր թա թո շա կը, 2%ը՝ ու սա
նո ղա կան վար կը, 11%ը՝ վար ձատր վող աշ խա տան քը, 1%ի հա մար աղ բյուր են հան
դի սա նում  բա րե գոր ծու թյուն ներն ու մաս նա վոր օգ նու թյուն նե րը: Հար ցին դժ վա րա ցել 
է պա տաս խա նել հարց վող նե րի 15%ը: 

Գ ծա պատ կեր 14. Կր թա կան մեկ կի սա մյա կի վրա ծախս վող գու մա րի գո յաց ման աղ բյուր
նե րը (%)

Ընտանիք

Ուսանողական կրթաթոշակ

Ուսանողական վարկ

Վարձատրվող աշխատանք

Բարեգործություն, մասնավոր 
օգնություն

Դժվարանում  են պատասխանել

1% 15%

64%
7%

11%

2%

 Ընդ հա նուր առ մամբ, հարց ված նե րի 23%ն իր ամ բողջ ու սում  նա ռու թյան ըն թաց
քում  որևէ վար ձատր վող աշ խա տանք է կա տա րել՝ ուս ման վար ձավ ճա րը վճա րե լու 
նպա տա կով:

 Հարց վող նե րը պա տաս խա նել են այն հար ցին, թե ի րենց ըն տա նե կան բյու ջեի որ 
մասն է ծախս վում  ուս ման վար ձի վճար ման հա մար: Հարց վող նե րի 22%ը նշել է, որ 
բարձ րա գույն կրթու թյան ծախ սե րը կազ մում  են ի րենց ըն տա նե կան բյու ջեի 3150%
ը: Հարց վող նե րի 24%ի կար ծի քով, այդ ծախ սը ըն տա նե կան բյու ջեի մինչև 30%ն է 
կազ մում: 
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Գ ծա պատ կեր 15. Ըն տա նե կան բյու ջեից ուս ման վար ձի հա մար հատ կաց վող մա սը (%)

23

8

24

22

14

9

մինչև 30 տոկոս

3150 տոկոս

5170 տոկոս

71 և ավել տոկոս

Սովորում  եմ  անվճար 
համակարգում
Դժվարանում  եմ  պատասխանել 

 Այս պի սով, ը ստ ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյան, սո ցիա լա կան ոչ բո լոր շեր տերն 
ու նեն հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ՝ բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գում  ը նդ
գրկ վե լու հա մար: Ա ռա վել պաշտ պան վա ծու թյան կա րիք ու նեն հա տուկ կա րի քա վոր 
և ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ու սա նող նե րը: Հա րա բե րա կա նո րեն պաշտ պան ված են 
ազ գային, սե ռա կան ու կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի, նաև՝ մե ծա հա սակ ու սա
նող նե րի շա հե րը: 

Հարց վող նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը (78%) հա մա րում  է, որ մա գիստ րա
տու րա մուտք գոր ծե լու հա մար առ կա չէ սե ռային խտ րա կա նու թյուն, մինչ դեռ աս պի
րան տու րայի պա րա գա յում  այդ պես է կար ծում  հարց վող նե րի 69%ը: Հե տա զո տու
թյա նը մաս նակ ցած աղ ջիկ նե րի շր ջա նում, հա մե մա տած տղա նե րի, զգա լի ո րեն մեծ 
է (մոտ 11%ով) այն հարց վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ով քեր գտ նում  են, որ սե ռե րի 
միջև տար բե րու թյուն չի դր վում  մա գիստ րա տու րայի ըն դու նե լու թյան հար ցում: Եր
կու սե ռի հարց վող նե րի շր ջա նում  էլ ա վե լի մեծ թիվ են կազ մում  այն հարց վող նե րը, 
որոնք նշել են աս պի րան տու րայի ըն դու նե լու թյան ըն թաց  քում  աղ ջիկ նե րին տր վող 
նա խա պատ վու թյան մա սին: 

Հարց ված նե րի զգա լի մա սը (47%) դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել կամ  նշել է, որ 
տե ղյակ չէ (30%)՝ ա րդյոք ի րենց բու հում  գոր ծում  է որևէ ի րա վա կան ա կտ կամ  կա
նո նա կարգ, որով սահ ման վում  են այս կամ  այն խմ բի/ խա վի ի րա վունք նե րը: Բու հում  
գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րի մա սին ա ռա վե լա պես տե ղե կաց ված են մայ րա քա ղա քի 
հա մալ սա րան նե րի ու սա նող նե րը:

5. Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցում
Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցու մը կրթու թյան այն պի սի փի լի սո փա յա կան ը մբռ նում  

է, որ տեղ ու սա նող նե րի պա հանջ մունք նե րը կենտ րո նում  են: Ա վե լի նեղ ի մաս տով, այն 
ման կա վար ժա կան մո դել է, որը նպա տակ ու նի կազ մա կեր պե լու ու սում  նա կան գոր
ծըն թա ցը՝ ու սա նող նե րի ներգ րավ մամբ: Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման տե սան կ յու նից 
կրթու թյու նը դի տարկ վում  է որ պես ակ տիվ և ին տե րակ տիվ գոր ծըն թաց. ու սա նող նե
րը կրթու թյան ակ տիվ մաս նա կից ներ են և պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում  ի րենց ու
սուց ման հա մար: Սա բե րում  է ու սա նող նե րի ի նք նու րույ նու թյան մե ծաց մա նը և դա սա
խոսուսա նող փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում  փո խա դարձ հար գան քի մե ծաց մա նը: 

Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման է ու թյու նը ու սա նող նե րը հաս կա նում  են որ պես 
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ու սա նող նե րի որո շում  նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում  դե րի մե ծա ցում, բու հի գոր
ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում  ու սա նող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյուն, ու սա նող
նե րի ի նք նու րույ նու թյան ա վե լա ցում  և ան հա տա կան ու սում  նա ռու թյան ը նդ լայ
նում: Մեծ է նաև այն ու սա նող նե րի թի վը, ով քեր դժ վա րա ցել են պա տաս խա նել 
այս հար ցին, ին չը ևս մեկ ան գամ  ար տա ցո լում  է հա մա կար գի ու դրա հիմ  նա կան 
տար րե րի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան պա կա սը: 

Ա ղյու սակ 5. Ու սա նող նե րի պատ կե րա ցում նե րը ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման մա սին 

 Պա տաս խա նի հա-
ճա խա կա նու թյուն

Տո կոս

Ա վե լա նում  է ու սա նո ղի ան հա տա կան ու սում ա
ռու թյան չա փա բա ժի նը

249 11.3

Ա վե լա նում  է ու սա նող նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը 291 13.2

Մե ծա նում  է ու սա նող նե րի ակ տիվ դե րը / Ու
սա նող նե րի նե րա ռում  որո շում ե րի կա յաց ման 
գոր ծում

469 21.2

Բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը ուղղ ված են ու սա նող
նե րին

354 16

Ն վա զում  է դա սա խո սի դե րը 53 2.4

Կարևոր վում  է ու սա նո ղի կար ծի քը 73 3.3

Ու սա նող – դա սա խոս ա զատ շփում 12 0.5

Ար դյու նա վետ ու սու ցում, գի տե լի քի տրա մա
դրում  

21 1

Ու սա նո ղին տրա մադր վում  է ան հրա ժեշտ գրա
կա նու թյուն

6 0.3

Ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն ու սա նո ղին 3 0.1

Հաշ վի են ա ռն վում  ու սա նո ղի գի տե լիք նե րը 4 0.2

Ու սա նող նե րի ի րա վունք նե րի, շա հե րի ու հնա
րա վո րու թյուն նե րի պաշտ պա նում  և ը նդ լայ նում

45 2

Ա վե լաց նում  է ու սա նո ղի տե ղե կաց վածւ թյու նը 4 0.2

Ու սա նող նե րի խն դիր նե րի բարձ րա ձայ նում 10 0.5

Ան հա տա կան մո տե ցում  յու րա քան չյուր ու սա նո
ղին

6 0.3

Հա սա նե լի և մատ չե լի ու սու ցում 3 0.1

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 605 27.4

Ըն դա մե նը 2208 100
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 Դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թան տե սան կ յու նից հա յաս տա նյան բու հե
րը կամ  սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ու սա նող նե րին, կամ ՝ չկա ը նտ
րու թյան որևէ հնա րա վո րու թյուն:

Գ ծա պատ կեր 16. Բու հում առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի 
ը նտ րու թյան հար ցում (%) 

Կա լայն հնարավորություն

Կա սահմանափակ հնարավորություն

Չկա որևէ հնարավորություն

Դժվարանում  եմ  պատասխանել

33

11 10

46

 Մար զե րի ու սա նո ղու թյան 44.7%ն է նշել, որ չու նի դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի 
ը նտ րու թյան որևէ հնա րա վո րու թյուն: Երևա նի դեպ  քում  այս ցու ցա նի շը 32.7% է: 

Այս պի սով, 12%ի է ա կան տար բե րու թյու նը մտա հո գիչ փաստ է, ին չը վկա յում  է 
մար զե րում  ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման ա ռա վել վատ թար ի րա վի ճա կի մա սին: 

 Հա ջորդ ա ղյու սա կից պարզ է դառ նում, որ մա գիստ րա տու րա յում  դա սա վանդ վող 
ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն ներն ա վե լի սահ մա նա փակ են, քան բա
կա լավ րիա տում: 

Հ նա րա վոր է, կար ծիք նե րի այս տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն 
կր թա կան տար բեր աս տի ճան նե րում  առ կա ի րա կան տար բե րու թյամբ, այլև՝ մա
գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի ա ռա վել բարձր ա կն կա լիք նե րով (ի րենց հե տաքրք րող 
ա ռար կա ներն ը նտ րե լու հար ցում):

 Ա ղյու սակ 6. Բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի պատ կե րա ցում նե րը 
դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ

Կա լայն 
հնա րա վո
րու թյուն

Կա սահ մա նա
փակ հնա րա վո

րու թյուն

Չ կա որևէ 
հնա րա վո
րու թյուն

Դժ վա րա
նում  եմ  պա
տաս խա նել

Բա կա լավ րիատ 10.9% 44.8% 35.4% 8.8%
Մա գիստ րա տու րա 5.5% 60.4% 30% 4.1%

Ու սում  նա կան ծրա գրե րի կազմ ման աշ խա տանք նե րում  ու սա նող նե րը կամ  
սահ մա նա փակ մաս նակ ցու թյուն ու նեն, կամ  ը նդ հան րա պես չու նեն նման հնա րա
վո րու թյուն: Մի շարք բու հե րում  ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու տար բե րա կը 
կամ  ը նդ հան րա պես չի գրանց վել, կամ ՝ դրա հան դիպ ման հա ճա խա կա նու թյու նը 
մոտ է ե ղել 12 տո կո սին (միայն մի քա նի բու հե րում): 
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Գ ծա պատ կեր 17. Ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը ու սում նա կան ծրա գրե րի կազմ ման 
աշ խա տանք նե րին (%)

14

39
34

13

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ունեն ակտիվ 
մասնակցություն

Մասամբ են 
մասնակցում

Որևէ մասնակցություն 
չունեն

Դժվարանում  են 
պատասխանել

Եր բեմ ն ու սա նող նե րի պա հան ջով փո փոխ վել են ու սում  նա կան ծրա գրե րը (այս
պես է պա տաս խա նել հարց ված նե րի 49%ը), սա կայն յու րա քան չյուր 5րդ հարց վո ղը 
(20%) նշել է, որ իր ու սում  նա ռու թյան ըն թաց  քում  եր բեք նման դեպ ք չի ե ղել: 

Ու սա նող նե րը գտ նում  են, որ դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րը կամ  մա սամբ, կամ  
էլ ամ բող ջո վին միտ ված են որ պես ա պա գա մաս նա գե տի՝ ի րենց կա րո ղու թյուն նե րի ու 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը:

Գ ծա պատ կեր 18. Դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը (« Դա սա վանդ
վող ա ռար կա նե րը միտ վա՞ծ են ա րդյոք Ձեր գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու
թյուն նե րի ձևա վոր մա նը՝ որ պես ա պա գա մաս նա գե տի»)

51%

42%

3% 4%
լիովին միտված են

մասամբ են միտված

բոլորովին միտված չեն

դժվ. պատ.

 Անդ րա դառ նա լով ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման սկզ բունք նե րի կի րառ մա նը 
պրակ տի կա յում ՝ կա րող ե նք նշել, որ հա յաս տա նյան բու հե րում  դեռևս տա րած ված է 
խորհր դային, ա վան դա կան դա սապ րո ցե սի կի րա ռու մը: Խոս քը հատ կա պես վե րա բե
րում  է դա սա խո սու թյուն նե րի թե լադր ման մշա կույ թին: Ի հար կե, բու հե րում  ան ցկաց
վում  են քն նար կում  ներ, կի րառ վում  են դա սա վանդ ման ին տե րակ տիվ մո դել ներ, սա
կայն դա սահ մա նա փակ բնույթ ու նի: 
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Բա ցի այդ, դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում  օգ տա գործ վում  է հնա ցած գրա կա
նու թյուն, ի սկ վեր ջին ժա մա նակ նե րում  լույս տե սած աշ խա տու թյուն նե րի կի րա ռու թյու
նը սահ մա նա փակ բնույթ է կրում: Այ նուա մե նայ նիվ, ը ստ ու սա նող նե րի, դա սա խոս նե
րը որո շա կի նո րա րա րու թյուն ներ կի րա ռում  են, հետևում  են ի րենց ոլոր տում  տե ղի 
ու նե ցող հա մաշ խար հային ժա մա նա կա կից զար գա ցում  նե րին: Դա սա վանդ ման առ կա 
մո դե լը, որո շա կի սահ մա նա փա կում  նե րով, խթա նում  է ու սա նող նե րի վեր լու ծա կան 
մտ քի զար գաց մա նը: 

Ս տորև բեր ված ա ղյու սա կում  ներ կա յաց ված են դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցի 
վե րա բե րյալ դա տո ղու թյուն նե րի հետ հարց ված նե րի հա մա ձայ նու թյու նը կամ  ան հա
մա ձայ նու թյու նը ար տա հայ տող ցու ցա նիշ նե րը: 

Ա ղյու սակ 7. Ու սա նող նե րի կար ծիք նե րը դա սա վանդ ման և ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա
ցի մա սին (%)

Հա մա-
ձայն ե մ

Մա սամբ հա-
մա ձայն եմ

Հա մա-
ձայն չեմ

Դժ վա րա նում  
եմ  պա տաս-

խա նել
Մեծ մա սամբ դա սա խո սու
թյուն նե րը թե լադր վում  են 44 33 16 7

Մեծ մա սամբ քնն նար կում եր/ 
ին տե րակ տիվ մո դել է կի րառ
վում

33 42 16 9

Կր թա կան ծրա գրե րում  հնա
ցած մաս նա գի տա կան գրա կա
նու թյուն է ը նդ գրկ ված 

28 35 26 11

Վեր ջին շր ջա նում  լույս տե
սած (հայ կա կան, ա րևմ տյան, 
ռու սա կան և այլ) մաս նա գի
տա կան գրա կա նու թյու նից 
ա ռա վել ար դի թե մա ներ են 
նե րառ ված

27 37 21 14

Դա սա խոս նե րը որևէ նո րա րա
րու թյուն չեն կի րա ռում 13 34 43 10

Դա սա խոս նե րը հետևում  են 
ա կա դե միա կան ոլոր տում  տե
ղի ու նե ցող հա մաշ խար հային 
զար գա ցում ե րին և նո րա րա
րու թյուն նե րին

33 39 15 13

Դա սա վանդ ման առ կա մո դե լը 
խթա նում  է ու սա նող նե րի վեր
լու ծա կան մտ քի զար գաց մա նը

28 35 20 16

Անդ րա դառ նա լով ու սա նող նե րի շա հե րը ներ կա յաց նող կա ռույց նե րին՝ պետք է 
նշենք, որ ու սա նող նե րի կե սից ա վե լին (53%) գտ նում  է, որ բու հում  գոր ծող ու սա նո
ղա կան խոր հուրդ նե րը բա վա կան ար դյու նա վետ են ի րա կա նաց նում  ի րենց լիա զո րու
թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր 4րդ հարց վո ղը (25%) դրանց գոր ծու նե ու թյու նը մա սամբ 
ար դյու նա վետ է հա մա րել, և միայն հարց վող նե րի 12%ն է նշել, որ ու սա նո ղա կան 
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խոր հուրդ նե րը ար դյու նա վետ կեր պով չեն պաշտ պա նում  ու սա նող նե րի ի րա վունք
ներն ու շա հե րը: 

Հե տաքր քիր է, որ ան կախ ու սա նո ղա կան մի ու թյուն նե րի և ու սա նող նե րի շա հե րը 
պաշտ պա նող ՀԿնե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ուս. խոր հուրդ նե րի հետ հա մե մա տու թյան 
մեջ, պա կաս ար դյու նա վետ է գնա հատ վել: 

Հարց ված նե րի 40%ը նշել է, որ բու հի կա ռա վար ման մար մին նե րում  ը նդ գրկ
ված ու սա նող ներն ու նեն բա վա րար տե ղե կաց վա ծու թյուն և հմ տու թյուն ներ՝ ու սա
նող նե րի շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար: Հարց ված նե րի 22%ը հա կա ռակ տե սա
կետն է հայտ նել՝ նշե լով տե ղե կաց վա ծու թյան ու հմ տու թյուն նե րի պա կա սի մա սին, 
ի սկ 38%ն էլ դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել այս հար ցին: 

Երևա նի ու սա նող նե րի 36.3%ն է դժ վա րա ցել պա տաս խա նել վե րոն շյալ հար ցին, 
ի սկ մար զե րի ու սա նող նե րի՝ 15%ը: Այս է ա կան տար բե րու թյու նը կա րող է պայ մա նա
վոր ված լի նել այն հան գա ման քով, որ Երևա նում, պայ մա նա վոր ված ու սա նող նե րի 
մեծ թվա քա նա կով և այլ գոր ծոն նե րով, շա տե րը չեն ճա նա չում  բու հի կա ռա վար ման 
մար մին նե րում  ը նդ գրկ ված ու սա նող նե րին: Հետևա բար, դժ վա րա նում  են նրանց հմ
տու թյուն ներն ու ի րա զեկ վա ծու թյու նը գնա հա տե լու հար ցում: Մինչ դեռ մար զե րում  ու
սա նո ղա կան կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյունն ա վե լի թա փան ցիկ է՝ պայ մա նա վոր ված 
նաև հա մայն քային ա ռա վել ա մուր և ճա նա չե լի կա պե րով: 

Հա ջորդ գծա պատ կե րում  ներ կա յաց ված է ու սա նող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու
թյանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում  նե րի ի րա վի ճա կը բու հե րում: 

Գ ծա պատ կեր 19. Ձեր բու հում ե րբևէ կա տար վե՞լ է ստո րա գրա հա վաք (կամ այլ մի ջո ցա
ռում) ու սա նող նե րի այս կամ այն տե սա կե տը կա ռա վար ման մար մին նե րում ներ կա յաց նե
լու հա մար (%)

Այո, բավական հաճախ

Այո, երբեմ ն

Ոչ, երբեք

Տեղյակ չեմ

26

32

34

8

 Այս պի սով, հա յաս տա նյան ու սա նո ղու թյան գրե թե մեկ եր րոր դը բո լո նյան հա մա
կար գի կարևո րա գույն բա ղա դրիչ նե րից մե կը՝ ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցու մը, չի կա
րո ղա ցել սահ մա նել կամ  մեկ նա բա նել: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը վկա յում  են, որ չնա յած ու սա նո ղա կենտ րոն ու
սու ցու մը են թա դրում  է ու սա նող նե րի դե րի մե ծա ցում ՝ ու սում  նա կան գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կեր պե լիս, սա կայն հա յաս տա նյան պե տա կան և ոչ պե տա կան հա մալ սա րան
նե րի մեծ մա սում  ու սա նող նե րը սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն դա սա
վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան և ու սում  նա կան ծրա գրե րը կազ մե լու գոր ծըն թա
ցում: Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման ներդր ման թե րա ցում  նե րի մա սին է վկա յում  նաև 
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այն, որ դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի և ը նդ հան րա պես ու սում  նա ռու թյան գոր ծըն թա ցի 
նո րա րա րու թյան ա ռու մով գրե թե փո փո խու թյուն ներ չկան: 

Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րը դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան 
ա վե լի սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն, քան բա կա լավ րիա տի ու սա նող նե
րը: 

Մար զային ու սա նո ղու թյան զգա լի ո րեն ա վե լի մեծ տո կոսն է (հա մե մա տած Երևա
նի ու սա նող նե րի) նշել, որ չու նի դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան որևէ հնա
րա վո րու թյուն: Երևա նի ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րի հետ է ա կան տար բե րու թյու նը 
մտա հո գիչ փաստ է, ին չը վկա յում  է մար զե րում  ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման ա ռա
վել վատ թար ի րա վի ճա կի մա սին: 

Ինչ վե րա բե րում  է ու սա նող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու
թյա նը, ա պա ու սա նող նե րը գտ նում  են, որ ուս. խոր հուրդ նե րը բա վա կան հա ջող են 
գոր ծում: Երևա նի հարց վող նե րի ա վե լի մեծ մասն է (հա մե մա տած մար զե րի հարց վող
նե րի) դժ վա րա ցել գնա հա տել բու հի կա ռա վար ման մար մին նե րում  ը նդ գրկ ված ու սա
նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյունն ու հմ տու թյուն նե րը (ու սա նող նե րի շա հե րը պաշտ պա
նե լու տե սան կ յու նից):

 Կարևոր է ը նդ գծել, որ ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցու մը միայն կր թա կան նպա տակ
ներ չի հե տապն դում: Այս մո տե ցու մը նպաս տում  է ու սա նող նե րի ներգ րավ մա նը՝ բո
լո նյան հա մա կար գի այլ բա ղա դրիչ նե րի ներդր ման գոր ծում: Ու սա նող նե րի ակ տի վու
թյունն ու մաս նակ ցու թյու նը կա րող է հա կակշ ռել բու հե րի և դրանց դա սա խո սա կան 
կազ մի պա սիվ վար քա գի ծը, խթա նող և վե րահս կող նշա նա կու թյուն ստա նալ բու հի 
վար չա կան կազ մի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած, հա մա կար գի տար
րե րից մե կի (ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման) հա ջող գոր ծառ նու մը կա րող է շղ թա յա
բար նպաս տել հա մա կար գի այլ տար րե րի ներդր մանն ու ամ րապնդ մա նը:

6. Կ րե դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց ման 
համակարգ
Կ րե դի տային հա մա կար գի նպա տա կը (ի նչ պի սին է, օ րի նակ, Կրե դիտ նե րի փո

խանց ման եվ րո պա կան հա մա կար գը), հաս տա տու թյուն նե րի միջև փո խա նակ ման 
դյու րի նու թյան խթա նում ն է՝ կր թա կան ձեռք բե րում  նե րի ճա նա չե լի ու թյան և կր թա կան 
աս տի ճան նե րի միջև ճկու նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: Կրե դիտ նե րի փո խանց ման 
եվ րո պա կան հա մա կար գը Բեր գե նի կո մյու նի կեից հե տո ծա ռայել է ոչ միայն որ պես 
փո խա նակ ման մի ջոց, այլ նաև բո լոր կր թա կան ծրա գրե րի շր ջա նա կում  որ պես կու
տակ ման գոր ծիք: Ի սկզ բա նե կրե դիտ նե րը ներ կա յաց վել են որ պես ու սում  նա ռու թյան 
ան մի ջա կան շփ ման ժա մեր, մինչ դեռ հե տա գա յում  դրանք կա տա րե լա գործ վել են և 
սկ սել են հան դես գալ որ պես տվյալ կր թա կան ծրա գի րը լիար ժե քո րեն ու սում  նա սի րե
լու հա մար ան հրա ժեշտ ծան րա բեռն վա ծու թյուն: Ի վեր ջո, այն սկ սել է մեկ նա բան վել 
որ պես ա կն կալ վող վերջ նար դյունք նե րի հա մար ան հրա ժեշտ ծան րա բեռն վա ծու թյուն: 
Այս փո փո խու թյուն նե րը բարձ րա գույն կրթու թյան՝ որ պես հա րատև ու սում  նա ռու թյան 
հա րա ցույ ցում  տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի ար դյունք ե ն՝ ու սա նո ղա կենտ րոն ու
սուց ման և կր թա կան վերջ նար դյունք նե րի հի ման վրա ստեղծ ված որա կա վո րում  նե րի 
շր ջա նակ նե րի հա մա տեքս տում:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի 70%ը տե ղյակ է բու հում  գոր ծող կրե դի
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տային հա մա կար գի մա սին, ի սկ մ նա ցած 30%ն առ հա սա րակ տե ղյակ չէ կամ  դժ
վա րա նում  է պա տաս խա նել: Հատ կան շա կան է, որ երևա նյան բու հե րում  այս հար
ցի շուրջ ու սա նող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դակն ա վե լի ցածր է (68.2%), քան 
մար զային բու հե րի ու սա նող նե րի նը (90.5%):

 Զար մա նա լի է, սա կայն կրե դի տային հա մա կար գի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան և 
ու սա նո ղի կր թա կան փոր ձա ռու թյան (կուր սի) միջև որևէ կապ չի նկատ վում: Մինչ դեռ 
ա կն կալ վող, դրա կան օ րի նա չա փու թյու նը պետք է վկայեր սո վո րե լու տա րի նե րին զու
գա հեռ՝ ի րա զեկ վա ծու թյան ա ճի մա սին: 

Գ ծա պատ կեր 20. Կրե դի տային հա մա կար գի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը և 
ու սա նո ղի կր թա կան փոր ձա ռու թյու նը (կուր սը)

Բակալավր, 
1ին կուրս

68.7%

77.3% 75.6%

67.0%

73.8%

69.2%

Բակալավր, 
2րդ կուրս

Բակալավր, 
3րդ կուրս

Բակալավր, 
4րդ կուրս

Մագիստրոս, 
1ին կուրս

Մագիստրոս, 
2րդ կուրս

 Հե տաքր քիր է, որ կրե դի տային հա մա կար գի մա սին տե ղյակ ու սա նող նե րի 48%
ը, այ նուա մե նայ նիվ, չգի տի, թե ի նչ է կրե դի տը: Այ սինքն, հարց վող նե րի այս հատ վա
ծը թեև լսել է հա մա կար գի մա սին, բայց պատ կե րա ցում  չու նի դրա ի րա կան բո վան
դա կու թյան վե րա բե րյալ: Հա մա կար գից տե ղյակ ան ձանց (նա խորդ հար ցին դրա կան 
պա տաս խա նած 70% հարց վող նե րի) միայն 52%ն է պա տաս խա նել, որ գի տի, թե ի նչ 
է կրե դի տը: 

Հե տա զո տու թյան ըն թաց  քում  տր ված հե տա գա հար ցե րը նույն պես ոչ միան շա
նակ պատ կեր են բա ցա հայ տում: Այս պես, կրե դի տի մա սին իր տե ղե կաց վա ծու թյան 
վե րա բե րյալ դրա կան պա տաս խան տված նե րի զգա լի մա սը (37%ը) դժ վա րա ցել է 
պա տաս խա նել, թե ի վեր ջո, ի նչ է կրե դի տը: 29%ը կրե դի տը հաս կա նում  է որ պես 
տվյալ ա ռար կայի հա մա պա տաս խան միա վոր կամ  բալ: Հարց վող նե րի միայն 9%ի 
պա տաս խանն է («Ա ռար կայի վրա ծախս ված ժա մա քա նակ / Ծան րա բեռն վա ծու
թյուն») հա մե մա տա բար մոտ կրե դի տի ի րա կան բո վան դա կու թյա նը: 

 Հա ջոր դիվ քն նարկ վել է կրե դի տային հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում  օբյեկ տիվ 
գնա հատ ման հար ցը: Հարց վող նե րի 49%ն է հա մա րում, որ այս հա մա կարգն ամ բող
ջու թյամբ կամ  մա սամբ օբյեկ տիվ գնա հատ ման հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում: Հարց
ված նե րի մյուս կե սը կամ  դժ վա րա նում  է պա տաս խա նել (37%), կամ  թե րա հա վատ է 
գնա հատ ման օբյեկ տի վու թյան հար ցում  (14%): 

 Հա ջորդ գծա պատ կե րում  ներ կա յաց ված են Երևա նի և մար զե րի ու սա նող նե րի 
տե սա կետ ներն այս հար ցում: Ի նչ պես տես նում  ե նք, մար զային ու սա նո ղու թյան շր ջա
նում  ա վե լի շատ են այն ու սա նող նե րը, որոնք գտ նում  են, որ կրե դի տային հա մա կար
գը օբյեկ տիվ գնա հատ ման լիա կա տար հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում: 
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Գ ծա պատ կեր 21. Տա լի՞ս է ա րդյոք կրե դի տային հա մա կար գը օբյեկ տիվ գնա հատ ման 
հնա րա վո րու թյուն

Այո, լիովին Այո, մասամբ

Երևան Մարզ

Ոչ Կրեդիտային 
համակարգը դեր չի 

խաղում  այդ հարցում

18.9%

40.2%

19.9%

9.9%

40.5% 39.1%

14.1%

4.3%

 Ա վար տա կան կուր սե րի ու սա նող ներն այս հար ցում  ը նդ գծ ված բա ցա սա կան տե
սա կետ ու նեն, հա մե մա տած ցածր կուր սե րի ու սա նող նե րի հետ: Այս պես, ե թե ա ռա ջի
նից 3րդ կուր սե րում  հարց վող նե րի ա ռա վե լա գույ նը 20.6%ն է նշել, որ կրե դի տային 
հա մա կար գը չի տա լիս օբյեկ տիվ գնա հատ ման հնա րա վո րու թյուն, ա պա ա վար տա
կան՝ 4րդ կուր սի ու սա նող նե րի 26.6%ն է այդ պես կար ծում: 

Ե թե ա ռա ջի նից 3րդ կուր սե րում  հարց վող նե րի շուրջ 2227%ն է կար ծում, որ 
կրե դի տային հա մա կար գը օբյեկ տիվ գնա հատ ման լիար ժեք հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս, ա պա 4րդ կուր սում  այդ ցու ցա նի շը խիստ ցածր է՝ ըն դա մե նը 6.3%: 

 Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը պա տաս խա նել են հա վա քած կրե դիտ նե րի՝ 
ի րենց գի տե լիք նե րի մա կար դա կին հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցին: Ար դյունք նե րը 
ներ կա յաց ված են հա ջորդ գծա պատ կե րում: 

Գ ծա պատ կեր 22. Որ քա նո՞վ են կրե դիտ նե րը հա մա պա տաս խա նում ձեր ձեռք բե րած գի
տե լիք նե րի աս տի ճա նին

լիովին

մասամբ

չեն համապատասխանում

դժվարանում  եմ  պատասխանել

45%

19%30%

6%

Ինչ պես տես նում  ե նք, հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հակ ված է այն տար
բե րա կին, որ կրե դիտ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը գի տե լի քին միայն մա սամբ է 
ա պա հով վում: 

Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի շր ջա նում  շուրջ 3.5%ով, հա մե մա տած բա
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կա լավ րիա տի ու սա նող նե րի, ցածր է այն հարց վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ով քեր 
գտ նում  են, որ հա վա քած կրե դիտ նե րը հա մար ժեք են ի րենց գի տե լիք նե րի ի րա կան 
մա կար դա կին: 

Կ րե դիտ նե րի փո խանց ման հնա րա վո րու թյու նից օ գտ վել է հարց ված նե րի չն չին 
մա սը՝ 7%ը, չի օ գտ վել 55%ը, ի սկ մ նա ցած մասն առ հա սա րակ տե ղյակ չէ դրա մա
սին: Երևա նում  այդ հնա րա վո րու թյու նից օ գտ ված ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշիռն 
ա վե լի բարձր է՝ 10.8%, ի սկ մար զե րում ՝ 6.6%: 

Բա կա լավ րիա տում  և մա գիստ րա տու րա յում  այդ հնա րա վո րու թյու նից օ գտ ված 
ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը գրե թե նույնն է: 

Կ րե դիտ նե րի փո խանց ման հնա րա վո րու թյան և ըն թա ցա կար գի մա սին տե ղե
կաց վա ծու թյու նը ևս գտն վում  է բա վա կան ցածր մա կար դա կում: Հարց ված նե րի ճ ն
շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 90%ը, տե ղյակ չէ այդ հնա րա վո րու թյան մա սին:

ՀՀ բու հե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար կրե դի տային հա մա կար գը, ը ստ 
հարց վող նե րի 23 և 26 տո կոս նե րի, ըն ձե ռում  է հա մա պա տաս խա նա բար լայն և որոշ 
հնա րա վո րու թյուն ներ: Հարց վող նե րի 5%ը կար ծում  են, որ կրե դի տային հա մա կար գը 
նման հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս, ի սկ գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 46%ը, դժ վա
րա նում  է պա տաս խա նել հար ցին: Նույն պատ կերն է պահ պան վում  ար տա սահ մա
նյան բու հե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի քն նարկ ման ժա մա
նակ: Հարց ված նե րի 17%ը կար ծում  են, որ հա մա կար գը տա լիս է լայն հնա րա վո րու
թյուն ներ, 26%ի կար ծի քով՝ կան որոշ հնա րա վո րու թուն ներ, 6%ը չի տես նում  որևէ 
հնա րա վո րու թյուն, ի սկ 51%ը դժ վա րա նում  է պա տաս խա նել հար ցին: 

Կր թա կան վերջ նար դյունք հաս կա ցու թյան մա սին ի րա զեկ ված լի նե լու վե րա բե
րյալ դրա կան պա տաս խան են տվել հարց ված նե րի միայն 25%ը, բա ցա սա կան՝ 75%
ը: Ի սկ թե «այո» պա տաս խա նած 25%ից քա նիսն են ճիշտ մեկ նա բա նում  կր թա կան 
վերջ նաար դյուն քը, պարզ է դառ նում  հետևյալ գծա պատ կե րից.

Գ ծա պատ կեր 23. Ի ՞նչ է կր թա կան վերջ նար դյուն քը

Որոշվում  է կրեդիտների  
հիման վրա
ՄՈԳ

Մասնագիտացում/Դիպլոմ

Ձեռքբերված գիտելիքներ

Բոլոր գնահատականների միջին 
թվաբանական

Սովորելուց հետո աշխատանք

Պետական քննություն

դժվարանում  եմ  պատասխանել

46%

7%
18%

11%

7%
7%

1%3%

Ինչ պես տես նում  ե նք, հարց վող նե րի զգա լի մա սը՝ 46%ը, թեև նա խորդ հար ցին 
ի պա տաս խան նշել էր, որ գի տի, թե ի նչ է կր թա կան վերջ նար դյուն քը, միև նույն է, դժ
վա րա նում  է մեկ նա բա նել այն: Ի սկ մեկ նա բա նու թյան ներ կա յաց ված տար բե րակ ներն 
էլ խիստ բազ մա զան են ու հա կա սա կան: 
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Հա յաս տա նյան ու սա նող նե րի մեկ եր րորդն ի սկզ բա նե նշել է, որ տե ղյակ չէ՝ իր 
բու հում  գոր ծում  է կրե դի տային գնա հատ ման հա մա կարգ, թե ոչ: Միև նույն ժա մա
նակ, այն ու սա նող նե րը, ով քեր նշել են, որ տե ղյակ են հա մա կար գից, մե ծա մա սամբ 
այն սահ մա նել են որ պես գնա հատ ման միա վոր/ բալ: Ի նչ վե րա բե րում  է կրե դիտ նե րի 
փո խանց մա նը, ա պա հարց ման են թարկ վա ծե րի 90 տո կո սը որևէ պատ կե րա ցում  չի 
ու նե ցել այդ գոր ծըն թա ցի մա սին: Կր թա կան վերջ նար դյունքն էլ հիմ  նա կա նում  սահ
ման վել է որ պես մի ջին որա կա վոր ման գոր ծա կից, որ պես դիպ լոմ, որ պես ձեռք բեր
ված գի տե լիք ներ, և այլն: 

Այս ար դյունք նե րը վկա յում  են ու սա նող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց
ման մի ջո ցա ռում  նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հա մա կար գի ներդր ման ա կն հայտ թե
րու թյուն նե րից է այն, որ ու սա նող նե րը, մի քա նի տա րի սո վո րե լով բու հում, նույ նիսկ 
պատ կե րա ցում  չու նեն ի րենց կր թա կան վերջ նար դյունք նե րի կամ  ը նդ հան րա պես այն 
հա մա կար գի մա սին, որում  կրթու թյուն են ստա նում:

 Զար մա նա լի է, սա կայն կրե դի տային հա մա կար գի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան և 
ու սա նո ղի կր թա կան փոր ձա ռու թյան (կուր սի) միջև որևէ կապ չի նկատ վում: Մինչ դեռ 
ա կն կալ վող, դրա կան օ րի նա չա փու թյու նը պետք է վկայեր սո վո րե լու տա րի նե րին զու
գա հեռ՝ ի րա զեկ վա ծու թյան ա ճի մա սին: 

Ա վար տա կան կուր սե րի ու սա նող նե րը, հա մե մա տած ցածր կուր սե րի ու սա նող նե րի 
հետ, ը նդ գծ ված բա ցա սա կան տե սա կետ ու նեն այն հար ցում, թե ա րդյոք կրե դի տային 
հա մա կար գը օբյեկ տիվ գնա հատ ման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Մա գիստ րա տու
րայի ու սա նող նե րի շր ջա նում, հա մե մա տած բա կա լավ րիա տի ու սա նող նե րի, ցածր է 
այն հարց վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք գտ նում  են, որ հա վա քած կրե դիտ նե րը 
հա մար ժեք են ի րենց գի տե լիք նե րի ի րա կան մա կար դա կին: 

7. Ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թաց
 Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի կարևո րա գույն սկզ բունք նե րից և Եվ րո պա կան բարձ

րա գույն կր թա կան տա րա ծաշր ջա նի կա յաց ման կարևոր նա խա պայ ման նե րից է եվ
րո պա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րա ցու մը` որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում: 
Ո րա կի ա պա հո վում ն ի նք նին բազ մա թիվ նպա տակ ներ ու նի, որոն ցից կարևոր ներն 
են` ու սուց ման և ու սում  նա ռու թյան շր ջա նակ նե րի ը նդ լայ նու մը, բարձ րա գույն կրթու
թյան ոլոր տի դե րա կա տար նե րի միջև փո խա դարձ վս տա հու թյան մա կար դա կի բարձ
րա ցու մը, որա կա վո րում  նե րի հա մե մա տե լի ու թյան ա պա հո վու մը և այլն: Բա ցի այդ, 
որա կի ա պա հո վու մը նպա տակ ու նի բարձ րա գույն կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը 
դարձ նե լու հաշ վե տու, ի նչ պես նաև` ա պա հո վե լու ան հրա ժեշտ և բա վա րար տե ղե
կատ վու թյուն վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի ըն դա մե նը 19%ն է տե ղյակ մաս նա գի տա
կան կրթու թյան որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցից, ի սկ զգա լի մե ծա մաս նու թյու նը՝ 
81%ը, առ հա սա րակ տե ղյակ չէ: Վեր լու ծե լով հարց ված նե րի տե ղե կաց վա ծու թյունն 
ը ստ բու հե րի՝ նկա տում  ե նք, որ մայ րա քա ղա քում  գտն վող բու հե րի ու սա նող ներն 
ա ռա վել ի րա զեկ են: 

Հա ջորդ գծա պատ կե րում  ներ կա յաց ված են ու սա նող նե րի պատ կե րա ցում  նե րը/
ըն կա լում  նե րը որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ: 
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Գ ծա պատ կեր 24. Տե սա կետ ներ կրթու թյան որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե
րյալ4 (%)

Ավելի շատ կենտրոնացում  
մասնագիտական գիտելիքների վրա 

Ուսանողակենտրոն ուսուցում

Համագործակցություն բուհի և 
ուսանողների միջև

Կրթությունը համապատասխա նեց
վում  է միջազգային չափանիշներին

Որակ յալ կրթություն, որակի 
բարելավում  

Դժվարանում  եմ  պատասխանել

73

4
3 2

4

11

 Վե րը բեր ված գծա պատ կե րից պարզ է դառ նում, որ հարց ված նե րի բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյու նը չի պատ կե րաց նում  այդ գոր ծըն թա ցը և դժ վա րա նում  է որևէ կերպ 
մեկ նա բա նել այն, ի սկ 11%ն էլ մեկ նա բա նու թյան մեջ կի րա ռում  է միև նույն հաս կա ցու
թյուն նե րը («ո րա կ յալ կրթու թյուն», «ո րա կի բա րե լա վում»): 

Հարց ված նե րի 44%ն է նշել, որ ու սա նող նե րը ներգ րավ ված են որա կի ա պա հով
ման գոր ծըն թա ցում: Զար մա նա լի է այն հան գա ման քը, որ մար զե րում  այս ցու ցա նիշն 
է ա կա նո րեն ա վե լի բարձր է: Ու սա նող նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան մա սին նշել է մար զե
րի ու սա նող նե րի 57.9%ը, ի սկ Երևա նում ՝ շուրջ 20%ով ա վե լի ցածր՝ հարց վող նե րի 
37.5%ը: 

 Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի 53.2%ն է նշել, որ ու սա նող նե րը նեգ րավ ված 
են որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում: Բա կա լավ րիա տի հարց վող նե րի շր ջա նում  
այդ ցու ցա նի շը կազ մել է մոտ 44%: Այս պի սով, մա գիստ րա տու րա յում  մաս նակ ցային 
գոր ծըն թա ցի հնա րա վո րու թյուն նե րը կար ծես թե ա վե լի լայն են: 

Ա ռա վել ի րա զեկ ու սա նող նե րը գոր ծըն թա ցին մաս նա կու թյուն ու նե ցող ներն ե ն՝ 
հիմ  նա կա նում  ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ով քեր մաս նակ ցել 
են ի նք նագ նա հատ մա նը: Զար մա նա լի է այն փաս տը, որ կր թա կան ա վե լի բարձր աս
տի ճան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (աս պի րանտ նե րը) պա կաս ի րա զեկ են որա կի ա պա
հով ման գոր ծըն թա ցից: Ու սա նող նե րի ըն դա մե նը 1/5րդ մասն է նշել, որ տե ղյակ է 
այդ գոր ծըն թա ցից, սա կայն վեր ջին նե րիս զգա լի մե ծա մաս նու թյունն էլ չի կա րո ղա ցել 
այն սահ մա նել: 

8.  Հա րատև ու սում ա ռու թյուն
 Հա րատև ու սում  նա ռու թյան կա րե լի է հաս նել տար բեր ու ղի նե րով, նե րա ռյալ` 

ճկուն ու սում  նա ռու թյամբ և աշ խա տան քի վրա հիմ ն ված (հե ռա կա) ու սուց մամբ: Սա 
բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար գում  ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյան ը նդ լայն ման 
կարևո րա գույն նա խա պայ ման նե րից է: 2009 թվա կա նին եվ րո պա կան նա խա րար նե րը 

4  Պատասխանները, որոնց հանդիպման հաճախականությունը չի գերա զան ցում  1 տո կո սը, 
ներկայացված չեն: 
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մատ նան շե ցին, որ հա րատև ու սում  նա ռու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է ի րա կա
նաց վի հան րային մար մին նե րի, բարձ րա գույն կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի, ու սա
նող նե րի, գոր ծա տու նե րի միջև ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում: 

Տար բեր շա հա ռու կող մեր հա րատև ու սում  նա ռու թյու նը տար բեր կերպ են մեկ նա
բա նում ՝ նշե լով, օ րի նակ, որ դա քա ղա քա ցի նե րին ի նք նա կա տա րե լա գործ ման, սո
ցիա լա կան ին տեգ րա ցիայի և գի տե լի քա հենք տն տե սու թյու նում  մաս նակ ցու թյուն ու
նե նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րի տրա մադր ման գոր ծըն թացն է:

 Հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը չու նի տե ղե կաց վա ծու թյուն հա րատև ու սում
նա ռու թյան մա սին, նրանց միայն 23%ն է նշել, որ տե ղյակ է դրա բո վան դա կու թյա նը: 
Այս ան ձանց ուղղ ված հար ցե րի մի ջո ցով ստաց վել են հա րատև ու սում  նա ռու թյան գա
ղա փա րի մեկ նա բա նու թյան հետևյալ տար բե րակ նե րը.

Գ ծա պատ կեր 25. Տե սա կետ ներ հա րատև ու սում նա ռու թյան վե րա բե րյալ5 (%)

Մի բուհը ավարտելուց հետո շարունակել 
ուսումը այլ բուհում

Շարունակել ուսումը որոշ ընդհատումից 
հետո / երբ ցանկանան

Կրթություն ստանալ յուրաքանչյուր 
տարիքում

Մասնագիտացում ՝ աստիճանաբար

Ուսուցում ՝ մասնագետ լինելուց հետո

Աշխատանքի և ուսման համատեղում

Դժվարանում  եմ  պատասխանել

3
9

11

6

4

10

54

Այս պի սով, չնա յած նա խորդ հար ցին դրա կան պա տաս խա նին (այն մա սին, որ 
ի րա զեկ ված են հա րատև ու սում  նա ռու թյան մա սին), հարց վող նե րի կե սից ա վե լին դժ
վա րա ցել է մեկ նա բա նել այն: 

Ինչ պես նա խորդ՝ որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան 
դեպ  քում, հա րատև ու սում  նա ռու թյան մա սին ևս որոշ ա ռա վե լու թյամբ ա վե լի տե ղե
կաց ված են Երևա նում  գտն վող բու հե րի ու սա նող նե րը, ի սկ մար զային որոշ բու հե րում  
տե ղե կաց վա ծու թյունն առ հա սա րակ բա ցա կա յում  է: Տե ղե կաց վա ծու թյու նը գրե թե 
նույն հա մա մաս նու թյամբ է բաշխ ված կր թա կան բո լոր ե րեք աս տի ճան նե րում:

9.  Հե ռան կար ներ
Ս տորև բեր ված գծա պատ կե րում  ներ կա յաց ված են հարց վող նե րի տե սա կետ

ներն այն մա սին, թե ա րդյոք բու հը բա վա րար քա նա կու թյամբ պրակ տիկ գի տե լիք ներ 
է տրա մա դրում  ա վար տե լուց հե տո աշ խա տանք գտ նե լու հա մար: 

5  Պատասխանները, որոնց հանդիպման հաճախականությունը չի գերազանցում  1 տոկո սը, 
ներկայացված չեն: 
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Գ ծա պատ կեր 26. Բու հը բա վա րար քա նա կու թյամբ պրակ տիկ գի տե լիք ներ տրա մա դրո՞ւմ 
է ա վար տե լուց հե տո աշ խա տանք գտ նե լու հա մար 

Ոչ, չի տրամադրում

Այո, տրամադրում  է

Մասամբ է տրամադրում

Դժվարանում  եմ  պատասխանել43.5%

13.8%

40.2%

2.4%

Հե տաքր քիր է, որ մար զե րի ու սա նող ներն ա ռա վել լա վա տես են այս հար ցում. 
10%ով ա վե լի է այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք հա մա րում  են, որ բու հը 
բա վա րար պրակ տիկ գի տե լիք ներ է տրա մա դրում: Հա ջորդ ա ղյու սա կում  ներ կա յաց
ված են մար զե րի և Երևա նի ու սա նող նե րի տե սա կետ ներն այս հար ցում: 

Ա ղյու սակ 8. Բու հը բա վա րար քա նա կու թյամբ պրակ տիկ գի տե լիք ներ տրա մա դրո՞ւմ է 
ա վար տե լուց հե տո աշ խա տանք գտ նե լու հա մար (Երևան և մար զեր)

Այո, տրա
մա դրում  է

Մա սամբ է տրա
մա դրում

Ոչ, չի տրա
մա դրում

Դժ վա րա նում  եմ  պա
տաս խա նել

Երևան 37.9% 45.4% 13.6% 3.1%
 Մար զեր 48% 37.1% 14.6% 0.3%

Այս հար ցի շուրջ տե սա կետ նե րի շեշ տա կի տար բե րու թյուն ներ են նկատ վում  ը ստ 
կր թա կան աս տի ճան նե րի: Օ րի նակ, մա գիստ րա տու րա յում  զգա լի ո րեն քիչ է այն ու
սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը (ըն դա մե նը՝ 29.4%), որոնք կար ծում  են, որ բու հը բա
վա րար քա նա կու թյամբ պրակ տիկ գի տե լիք ներ է տրա մա դրում: 

Գ ծա պատ կեր 27. Բու հը բա վա րար քա նա կու թյամբ պրակ տիկ գի տե լիք ներ տրա մա դրո՞ւմ 
է ա վար տե լուց հե տո աշ խա տանք գտ նե լու հա մար (բա կա լավ րիատ և մա գիստ րա տու րա) 

Այո, տրամադրում  է

Բակալավրիատ Մագիստրատուրա

Մասամբ է 
տրամադրում

Ոչ, չի տրամադրում Դժվարանում  եմ  
պատասխանել

41.1% 42.2%

13.6%

3.1%

29.4%

52.0%

17.6%

1.0%
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 Հա ջորդ կարևոր խն դի րը վե րա բե րում  է այն հար ցին, թե բուհն ա վար տե լուց հե
տո ի նչ հնա րա վոր մաս նա գի տա կան աշ խա տա տե ղի կա րող են դի մել շր ջա նա վարտ
նե րը: 

Հարց վող նե րի 47.3%ն է նշել, որ գի տի, թե ա վար տե լուց հե տո որ տեղ կա րող է 
դի մել աշ խա տան քի հա մար: 39.8%ն ա սել է, որ մա սամբ գի տի, թե ուր կա րող է դի
մել, ի սկ 10.5%ը նշել է, որ դեռ չի կողմ  նո րոշ վել: 

Կր կին հե տաքր քիր և ան կան խա տե սե լի պատ կեր է ստաց վել մար զե րի հարց վող
նե րի շր ջա նում: Նրանց մեծ մասն է նշել իր կողմ  նո րոշ վա ծու թյան մա սին, ի տար բե
րու թյուն Երևա նում  սո վո րող ու սա նող նե րի: 

Ա ղյու սակ 9. Ար դեն գի տե՞ք, թե բուհն ա վար տե լուց հե տո ի նչ հնա րա վոր մաս նա գի տա
կան աշ խա տա տե ղի կա րող եք դի մել (Երևան և մար զեր) 

Այո, ար դեն 
գի տեմ

Մա սամբ գի
տեմ

Դեռ չեմ  
որո շել

Դժ վա րա նում  եմ  պա
տաս խա նել

Երևան 42.8% 43.4% 10.9% 2.9%
 Մար զեր 61.8% 28.2% 9.4% 0.6%

Դ րա կան է այն հան գա ման քը, որ մա գիստ րա տու րայի ու սա նող ներն այս հար ցում  
ա ռա վել կողմ  նո րոշ ված են: 

Ա ղյու սակ 10. Ար դեն գի տե՞ք, թե բուհն ա վար տե լուց հե տո ի նչ հնա րա վոր մաս նա գի տա
կան աշ խա տա տե ղի կա րող եք դի մել (բա կա լավ րիատ և մա գիստ րա տու րա) 

Այո, ար դեն 
գի տեմ

Մա սամբ 
գի տեմ

Դեռ չեմ  
որո շել

Դժ վա րա նում  եմ  
պա տաս խա նել

 Բա կա լավ րիատ 45.4% 41.1% 10.6% 2.9%
 Մա գիստ րա տու րա 55.5% 34.1% 9.4% 1%

 Վեր ջա պես, այս հար ցի շուրջ մտա հո գիչ ար դյունք ներ են ստաց վել ը ստ ու սա նող
նե րի կր թա կան փոր ձա ռու թյան (կուր սի): 

Ա ղյու սակ 11. Ար դեն գի տե՞ք, թե բուհն ա վար տե լուց հե տո ի նչ հնա րա վոր մաս նա գի տա
կան աշ խա տա տե ղի կա րող եք դի մել (բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րայի կուր սեր) 

Կուրս Այո, ար դեն 
գի տեմ

Մա սամբ 
գի տեմ

Դեռ չեմ  
որո շել

Դժ վա րա նում  եմ  
պա տաս խա նել

Բա կա լավ րիատ 

1 43.2% 41.6% 11.9% 3.3%
2 47.5% 39.2% 11.3% 2%
3 47.4% 40.6% 9.7% 2.3%
4 41.9% 47.3% 8.6% 2.2%

Մա գիստ րա տու րա
1 73% 23.9% 1.6% 1.6%
2 66.7% 28.2% 5.1% 0%
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Ինչ պես ա կն հայտ է բեր ված ա ղյու սա կից, թե՛ բա կա լավ րիա տի, թե՛ մա գիստ րա
տու րայի ա վար տա կան կուր սե րում  մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի դի մե լու որո շա կի
ու թյունն ա վե լի ցածր է, քան ցածր կուր սե րում: Այս ցու ցա նի շը կա րե լի է բա ցատ րել 
նրա նով, որ ա վար տա կան կուր սե րում  մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի հնա րա վո
րու թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում  ներն ա վե լի ի րա տե սա կան են, ա ռա վել չա փով 
են հիմ ն ված փոր ձի ու օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյան վրա, քան նա խորդ կուր սե րում: 
Հնա րա վոր է, ցածր կուր սե րում  մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի մա սին պատ կե րա
ցում  նե րը պա կաս ի րա տե սա կան են և հա մա կարգ ված բնույթ չու նեն: 
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Ամ փո փում

 Հա յաս տա նը, 2005 թվա կա նից ան դա մակ ցե լով Բո լո նյան գոր ծըն թա ցին, ձեռ
նա մուխ է ե ղել կրթու թյան և հատ կա պես բարձ րա գույն կրթու թյան ոլոր տում  մի շարք 
ար մա տա կան բա րե փո խում  նե րի ի րա կա նաց մա նը: Այ սօր բարձ րա գույն կրթու թյան 
ոլոր տի պա տաս խա նա տու նե րը մատ նան շում  են հա մա կար գի ար դյու նա վետ ներդր
ման կարևո րու թյու նը և փաս տում  են, որ Հա յաս տա նում  այդ գոր ծըն թացն ի րա կա
նաց վում  է բա վա րար մա կար դա կով: Այ նուա մե նայ նիվ, ի նչ պես վկա յում  են մի շարք 
հե տա զո տու թյուն ներ և փոր ձա գետ ներ, ու սա նող ներն այդ գոր ծըն թա ցի բա վա կան 
թե րու թյուն ներ են մատ նան շում:

 Բո լո նյան հա մա կար գը հա յաս տան ցի ու սա նող նե րի պատ կե րաց մամբ հա վա սա
րեց վում  է կրե դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց ման հա մա կար գին: Սա էլ իր հեր թին 
ըն կալ վում  է որ պես զուտ բա լային գնա հատ ման հա մա կարգ: Մեծ է նաև այն ու սա
նող նե րի թի վը, որոնք բո լո նյան հա մա կար գը նույ նաց րել են որա կի ա պա հով ման և 
ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման հետ: Վեր ջա պես, ան նշան է այն ու սա նող նե րի թի վը, 
ով քեր բո լո նյան հա մա կար գը նկա րա գրել են ը ստ իր ի րա կան, ա ռանց  քային բա ղա
դրիչ նե րի:

 Հե տա զո տու թյան մաս նա կից ու սա նող նե րը բո լո նյան հա մա կար գի ազ դե ցու
թյան վե րա բե րյալ ի րա րա մերժ տե սա կետ ներ են հայտ նել: Օ րի նակ, թեև գե րակշ ռող 
է այն տե սա կե տը, որ բո լո նյան հա մա կար գը խոր քային և է ա կան փո փո խու թյուն ներ 
է մտց րել ՀՀ բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գում  (57%), մյուս կող մից, զգա լի է 
այն ու սա նող նե րի թի վը (30%), որոնք հա կա ռակ տե սա կետն ու նեն: Զգա լի է նաև այն 
ու սա նող նե րի թի վը, որոնք դժ վա րա ցել են ի րենց վե րա բեր մուն քը հայտ նել բո լո նյան 
հա մա կար գի վե րա բե րյալ այս և նմա նա տիպ դա տո ղու թյուն նե րի մա սին: Հս տակ դիր
քո րոշ ման/ տե սա կե տի բա ցա կա յու թյու նը նույն պես բա ցա սա կան երևույթ է, ին չը վկա
յում  է կա՛մ  ու սա նող նե րի ան տար բե րու թյան, կա՛մ  ի րա զեկ վա ծու թյան ցածր մա կար
դա կի մա սին: 

Բա կա լավ րիա տի ու սա նող նե րը, հա մե մա տած մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե
րի, ա վե լի բարձր են գնա հա տում  բո լո նյան հա մա կար գի բե րած փո փո խու թյուն նե
րը: Գրե թե 10%ով մեծ է մա գիստ րա տու րայի այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, 
որոնք գտ նում  են, որ բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը միայն մա կե րե սային փո փո
խու թյուն ներ է մտց րել: 

Հ նա րա վոր է, պատ կե րա ցում  նե րի այս տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մա
գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի՝ հա մա կար գի բա ցե րը ճա նա չե լու ա ռա վել մեծ փոր ձա
ռու թյամբ և կրթու թյան որա կի նկատ մամբ ա ռա ջադր վող ա ռա վել բարձր պա հանջ նե
րով: 

Կա հս տակ օ րի նա չա փու թյուն. ու սում  նա ռու թյան տա րի նե րին զու գըն թաց՝ նվա
զում  է այն ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք դրա կան ըն կա լում  ու նեն բո լո
նյան հա մա կար գի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: Թե՛ բա կա լավ րիա տի, թե՛ մա գիստ րա
տու րայի ա վար տա կան կուր սե րում, հա մե մա տած ցածր կուր սե րի, ա վե լի բարձր է այն 
ու սա նող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը մա կե րե
սային, ոչ է ա կան փո փո խու թյուն են հա մա րում: 

Հարց վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գտ նում  է, որ ա ռա վել է ա կան փո փո խու թյուն
նե րը, որին հան գեց րել է բո լո նյան հա մա կար գի ներդ րու մը, ու սա նո ղի ի նք նու րույ նու
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թյան և դե րի բարձ րա ցում ն է, ու սա նող նե րի միջև մր ցակ ցու թյան խթա նու մը, կրթու
թյան որա կի բա րե լա վու մը, ի նչ պես նաև՝ կո ռուպ ցի ոն երևույթ նե րի նվա զու մը: Հարց
վող նե րի գրե թե կե սը գտ նում  է, որ հա մա կար գը մա սամբ ազ դել է ու սա նող նե րի գի
տե լիք նե րի օբյեկ տիվ գնա հատ ման մե խա նիզ մի վրա: 

Բո լո նյան կր թա կան հա մա կար գի ներդ րու մը, նպա տակ ու նե նա լով Հա յաս տա նը 
ին տեգ րել եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա կան տա րա ծաշր ջա նին, ը ստ ու սա նող նե
րի՝ դեռևս ամ բող ջու թյամբ չի ի րա գործ վել ոչ թե հա մա կար գի լավ կամ  վատ լի նե
լու պատ ճա ռով, այլ ներդր ման գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման որա կից ել նե լով: Որ պես 
հետևանք, ու սա նող նե րի կար ծի քով, ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյու նը դեռևս չի հա մա
պա տաս խա նում  մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին:

 Ու սա նող նե րը բա վա րար պատ կե րա ցում  չու նեն ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա
կար գի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին: Ու սա նող նե րի մեծ մա սը ե ռաս տի ճան 
կր թա կան հա մա կար գը դի տար կում  է որ պես կրթու թյու նը խո րաց նե լու, մաս նա գի տա
ցու մը փո փո խե լու, այլ ե րկր նե րում  ու սու մը շա րու նա կե լու լավ հնա րա վո րու թյուն: 

Բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րայի կր թա կան ծրա գրե րում, ը ստ մա գիստ րա
տու րայի ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյան, մա սամբ առ կա են կրկ նու թյուն ներ: Նրանց 
միայն 18.3%ն է նշել ծրա գրե րի՝ ամ բող ջու թյամբ տար բեր լի նե լու մա սին: Մա գիստ
րա տու րայի ու սա նող նե րի փոքր մասն է (յու րա քան չյուր 5րդ հարց վո ղը) միայն նշել, 
որ նկատ վում  է դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի է ա կան փո փո խու թյուն: Հարց վող նե րի 
զգա լի մա սը կար ծում  է, որ բա կա լավ րիա տում  և մա գիստ րա տու րա յում  դա սա վանդ
ման մե թոդ նե րի է ա կան փո փո խու թյուն չկա: 

Մա գիստ րա տու րայի ե րկ րորդ կուր սում, հա մե մա տած ա ռա ջին կուր սի, ա վե լի 
մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նեն այն հարց վող նե րը, որոնց կար ծի քով, ծրա գրե րում  շատ 
են կրկ նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև՝ ա վե լի մեծ տո կոս են կազ մում  այն ու սա նող նե րը, 
որոնք գտ նում  են, որ բա կա լավ րիա տում  և մա գիստ րա տու րա յում  դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րի միջև է ա կան փո փո խու թյուն ներ չկան: 

Ըն կալ ման այս տար բե րու թյու նը, հնա րա վոր է, պայ մա նա վոր ված է այն հան գա
ման քով, որ ու սա նո ղի փոր ձա ռու թյան ա ճին զու գա հեռ՝ ա ճում  է քն նա դա տա կան մո
տեց ման և ճշգ րիտ, փոր ձի վրա հիմ ն ված գնա հա տա կան ձևա վո րե լու հնա րա վո րու
թյու նը: 

Բա կա լավ րի կր թաս տի ճա նում  սո վո րող ու սա նող նե րի մեծ մա սի ցան կու թյու նը՝ 
շա րու նա կե լու կրթու թյու նը մա գիստ րա տու րա յում ՝ «աշ խա տանք ա վե լի հեշտ գտ նե
լու նպա տա կով», թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա նում  դեռևս բա կա լավ րի 
աս տի ճա նը դի տարկ վում  է որ պես « թե րի» և «ոչ լիար ժեք» բարձ րա գույն կրթու թյուն: 
Բնա կա նա բար, այս մո տե ցու մը չի հա մա պա տաս խա նում  բո լո նյան հա մա կար գի հիմ
նա կան սկզ բունք նե րին և հա մա կար գի թյուր մեկ նա բա նու թյան հետևանք է: 

Կր թա կան շար ժու նու թյան վե րա բե րյալ ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյու նը բա
վա կան ցածր է: Ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղյակ չէ բո լո նյան հա մա կար գի 
այս կարևո րա գույն բա ղա դրիչ նե րից մե կից: Հարց վող նե րի մե ծա մաս նու թյան կար ծի
քով, կր թա կան շար ժու նու թյու նը ՀՀ բու հե րում  և ար տերկ րում  մա սամբ է ա պա հով
ված:

Ըստ ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյան՝ սո ցիա լա կան ոչ բո լոր շեր տերն ու նեն հա
վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գում  ը նդ գրկ վե լու 
հա մար: Ա ռա վել պաշտ պան վա ծու թյան կա րիք ու նեն հա տուկ կա րի քա վոր և ա նա
պա հով ըն տա նիք նե րի ու սա նող նե րը: Ու սա նող նե րը նշել են, որ հա րա բե րա կա նո րեն 
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պաշտ պան ված են ազ գային, սե ռա կան ու կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի, նաև՝ 
մե ծա հա սակ ու սա նող նե րի շա հե րը:

 Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած աղ ջիկ նե րի շր ջա նում, հա մե մա տած տղա նե րի, 
զգա լի ո րեն մեծ է (մոտ 11%ով) այն հարց վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ով քեր գտ նում  
են, որ սե ռե րի միջև տար բե րու թյուն չի դր վում  մա գիստ րա տու րայի ըն դու նե լու թյան 
հար ցում: Եր կու սե ռի հարց վող նե րի շր ջա նում  էլ ա վե լի մեծ թիվ են կազ մում  այն 
հարց վող նե րը, որոնք նշել են աս պի րան տու րայի ըն դու նե լու թյան ըն թաց  քում  աղ ջիկ
նե րին տր վող նա խա պատ վու թյան մա սին:

 Դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան տե սան կ յու նից հա յաս տա նյան բու հե
րը կամ  սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ու սա նող նե րին, կամ ՝ չկա ը նտ
րու թյան որևէ հնա րա վո րու թյուն: Ու սում  նա կան ծրա գրե րի կազմ ման աշ խա տանք նե
րում  ևս ու սա նող նե րը կամ  սահ մա նա փակ մաս նակ ցու թյուն ու նեն, կամ  ը նդ հան րա
պես չու նեն նման հնա րա վո րու թյուն: 

Մար զային ու սա նո ղու թյան զգա լի ո րեն ա վե լի մեծ տո կոսն է (հա մե մա տած Երևա
նի ու սա նող նե րի) նշել, որ չու նի դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան որևէ հնա
րա վո րու թյուն: Երևա նի ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րի հետ է ա կան տար բե րու թյու նը 
մտա հո գիչ փաստ է, ին չը վկա յում  է մար զե րում  ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման ա ռա
վել վատ թար ի րա վի ճա կի մա սին: 

Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րը դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան 
ա վե լի սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն, քան բա կա լավ րիա տի ու սա նող նե
րը: 

Հա յաս տա նյան բու հե րում  դեռևս տա րած ված է խորհր դային, ա վան դա կան դա
սապ րո ցե սի կի րա ռու մը, գոր ծում  է դա սա խո սու թյուն նե րի թե լադր ման մշա կույ թը: 
Ի հար կե, բու հե րում  ան ցկաց վում  են քն նար կում  ներ, կի րառ վում  են դա սա վանդ ման 
ին տե րակ տիվ մո դել ներ, սա կայն դա սահ մա նա փակ բնույթ ու նի: Դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցում  օգ տա գործ վում  է հնա ցած գրա կա նու թյուն, ի սկ վեր ջին ժա մա նակ նե
րում  լույս տե սած աշ խա տու թյուն նե րի կի րա ռու թյու նը սահ մա նա փակ բնույթ է կրում: 

Ու սա նող նե րի կե սից ա վե լին (53%) գտ նում  է, որ բու հում  գոր ծող ու սա նո ղա կան 
խոր հուրդ նե րը բա վա կան ար դյու նա վետ են ի րա կա նաց նում  ի րենց լիա զո րու թյուն նե
րը: Երևա նի հարց վող նե րի ա վե լի մեծ մասն է (հա մե մա տած մար զե րի հարց վող նե րի) 
դժ վա րա ցել գնա հա տել բու հի կա ռա վար ման մար մին նե րում  ը նդ գրկ ված ու սա նող նե
րի տե ղե կաց վա ծու թյունն ու հմ տու թյուն նե րը (ու սա նող նե րի շա հե րը պաշտ պա նե լու 
տե սան կ յու նից): Հնա րա վոր է, այս տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան
գա ման քով, որ Երևա նում, ու սա նող նե րի մեծ թվա քա նա կի պատ ճա ռով, շա տե րը չեն 
ճա նա չում  բու հի կա ռա վար ման մար մին նե րում  ը նդ գրկ ված ու սա նող նե րին: Հետևա
բար, դժ վա րա նում  են նրանց հմ տու թյուն ներն ու ի րա զեկ վա ծու թյու նը գնա հա տե լու 
հար ցում: Մինչ դեռ մար զե րում  ու սա նո ղա կան կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյունն ա վե լի 
թա փան ցիկ է՝ պայ մա նա վոր ված նաև հա մայն քային ա ռա վել ա մուր և ճա նա չե լի կա
պե րով: 

Կ րե դի տային հա մա կար գի մա սին տե ղյակ ու սա նող նե րի գրե թե կե սը, այ նուա մե
նայ նիվ, չգի տի, թե ի նչ է կրե դի տը: Այ սինքն, հարց վող նե րի այս հատ վա ծը թեև լսել է 
հա մա կար գի մա սին, բայց պատ կե րա ցում  չու նի դրա ի րա կան բո վան դա կու թյան վե
րա բե րյալ: Հարց վող նե րի զգա լի մա սը կրե դի տը հաս կա նում  է որ պես տվյալ ա ռար
կայի հա մա պա տաս խան միա վոր կամ  բալ: 

Կ րե դիտ նե րի փո խանց ման հնա րա վո րու թյան և ըն թա ցա կար գի մա սին տե ղե
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կաց վա ծու թյու նը ևս գտն վում  է բա վա կան ցածր մա կար դա կում: Հարց ված նե րի ճ ն
շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 90%ը, տե ղյակ չէ այդ հնա րա վո րու թյան մա սին: Հարց վող
նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը դժ վա րա նում  է մեկ նա բա նել «կր թա կան վերջ
նար դյունք» հաս կա ցու թյան ի մաս տը: Կր թա կան վերջ նար դյուն քը հիմ  նա կա նում  սահ
ման վել է որ պես մի ջին որա կա վոր ման գոր ծա կից, որ պես դիպ լոմ, որ պես ձեռք բեր
ված գի տե լիք ներ, և այլն: 

Զար մա նա լի է, սա կայն կրե դի տային հա մա կար գի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան և 
ու սա նո ղի կր թա կան փոր ձա ռու թյան (կուր սի) միջև որևէ կապ չի նկատ վում: Մինչ դեռ 
ա կն կալ վող, դրա կան օ րի նա չա փու թյու նը պետք է վկայեր սո վո րե լու տա րի նե րին զու
գա հեռ՝ ի րա զեկ վա ծու թյան ա ճի մա սին: 

Ա վար տա կան կուր սե րի ու սա նող նե րը, հա մե մա տած ցածր կուր սե րի ու սա նող նե րի 
հետ, ը նդ գծ ված բա ցա սա կան տե սա կետ ու նեն այն հար ցում, թե ա րդյոք կրե դի տային 
հա մա կար գը օբյեկ տիվ գնա հատ ման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Մա գիստ րա տու
րայի ու սա նող նե րի շր ջա նում, հա մե մա տած բա կա լավ րիա տի ու սա նող նե րի, ցածր է 
այն հարց վող նե րի տե սա կա րար կշի ռը, որոնք գտ նում  են, որ հա վա քած կրե դիտ նե րը 
հա մար ժեք են ի րենց գի տե լիք նե րի ի րա կան մա կար դա կին: 

Ու սա նող նե րի ըն դա մե նը 1/5րդ մասն է նշել, որ տե ղյակ է ի րենց բու հում  որա
կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցից, սա կայն վեր ջին նե րիս զգա լի մե ծա մաս նու թյունն էլ չի 
կա րո ղա ցել դրա է ու թյու նը ներ կա յաց նել: 

Մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի ա վե լի մեծ տո կոսն է նշել, որ ու սա նող նե րը 
նեգ րավ ված են որա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում: Մա գիստ րա տու րա յում  մաս նակ
ցային գոր ծըն թա ցի հնա րա վո րու թյուն ներն ու սա նող նե րի հա մար կար ծես թե ա վե լի 
շատ են: 

 Հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը չու նի տե ղե կաց վա ծու թյուն հա րատև ու սում
նա ռու թյան մա սին, նրանց միայն 23%ն է նշել, որ տե ղյակ է դրա բո վան դա կու թյա նը:

 Մար զե րի ու սա նող նե րի շր ջա նում  ա ռա վել մեծ է այն հարց վող նե րի տո կո սը, 
որոնք նշել են, որ բու հը բա վա րար պրակ տիկ գի տե լիք ներ է տրա մա դրում ՝ հե տա գա
յում  աշ խա տանք գտ նե լու հա մար: 

Այս հար ցի շուրջ տե սա կետ նե րի շեշ տա կի տար բե րու թյուն ներ են նկատ վում  ը ստ 
կր թա կան աս տի ճան նե րի: Մա գիստ րա տու րա յում  զգա լի ո րեն քիչ է այն ու սա նող նե րի 
տե սա կա րար կշի ռը (ըն դա մե նը՝ 29.4%), որոնք կար ծում  են, որ բու հը բա վա րար քա
նա կու թյամբ պրակ տիկ գի տե լիք ներ է տրա մա դրում: 

Հարց վող նե րի 47.3%ն է նշել, որ գի տի, թե ա վար տե լուց հե տո որ տեղ կա րող է 
դի մել աշ խա տան քի հա մար: 39.8%ն ա սել է, որ մա սամբ գի տի, թե ուր կա րող է դի
մել, ի սկ 10.5%ը նշել է, որ դեռ չի կողմ  նո րոշ վել: 

Թե՛ բա կա լավ րիա տի, թե՛ մա գիստ րա տու րայի ա վար տա կան կուր սե րում  մաս
նա գի տա կան աշ խա տան քի դի մե լու որո շա կի ու թյունն ա վե լի թույլ է, քան ցածր կուր
սե րում: Այս ցու ցա նի շը կա րե լի է բա ցատ րել նրա նով, որ ա վար տա կան կուր սե րում  
մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում  ներն 
ա վե լի ի րա տե սա կան են, ա ռա վել չա փով են հիմ ն ված փոր ձի ու օբյեկ տիվ տե ղե կատ
վու թյան վրա, քան նա խորդ կուր սե րում: Հնա րա վոր է, ցածր կուր սե րում  մաս նա գի
տա կան աշ խա տան քի մա սին պատ կե րա ցում  նե րը պա կաս ի րա տե սա կան են և հա մա
կարգ ված բնույթ չու նեն: 
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Ա ռա ջար կու թյուն ներ

 1. Անհ րա ժեշտ են մե ծա ծա վալ բո վան դա կային մի ջո ցա ռում  ներ՝ ուղղ ված բո լո
նյան հա մա կար գի հնա րա վո րինս ա րագ կա տա րե լա գործ մա նը, և մի ջազ գային չա փո
րո շիչ նե րին հա յաս տա նյան կրթու թյան հա մա պա տաս խա նեց մա նը: Բու հե րը չպետք է 
միայ նակ լի նեն այս գոր ծըն թա ցում. ան հրա ժեշտ է պե տա կան մա կար դա կով ա ջակ
ցու թյուն, որը պետք է լի նի ոչ միայն օ րենսդ րու թյան ա պա հով ման տես քով: 

2. Ու սա նող նե րի շր ջա նում  բո լո նյան հա մա կար գի, դրա ա ռան ձին բա ղա դրիչ նե
րի և ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման 
խիստ ան հրա ժեշ տու թյուն է զգաց վում: Դրա հա մար հար կա վոր է ակ տի վաց նել բու
հե րի, հատ կա պես, որա կի ա պա հով ման կենտ րոն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը. ու սա նող նե
րի շր ջա նում  սե մի նար ներ և քն նար կում  ներ կազ մա կեր պել՝ հա մա կար գը հան րա մատ
չե լի կեր պով ներ կա յաց նե լու հա մար: Կար ծում  ե նք նաև, որ բու հե րում  ան հրա ժեշտ է 
ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում  ներ ան ցկաց նել պրո ֆե սո րա դա սա խո
սա կան ան ձնա կազ մի շր ջա նում: 

3. Ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցա
ռում  նե րում  կարևոր է ոչ միայն տե ղե կատ վու թյան փո խան ցու մը, այլև՝ որո շա կի 
կարծ րա ցած պատ կե րա ցում  նե րի փո փո խու թյու նը: Խն դիր նե րի զգա լի մա սը վե րա բե
րում  է ոչ այն քան տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյա նը, որ քան՝ դրա կա մա յա կան և 
ոչ ճիշտ մեկ նա բա նու թյա նը: Կար ծում  ե նք, պարզ և հան րա մատ չե լի տե ղե կատ վա
կան գր քույկ նե րը պա հանջ ված կլի նեն այս գոր ծում: 

4. Անհ րա ժեշտ է հս տա կեց նել բո լո նյան հա մա կար գի ի րա զեկ ման գոր ծում  ֆա
կուլ տետ նե րի և ամ բի ոն նե րի դե րը: Ու սա նող ներն ու դա սա խոս նե րը պետք է հս տակ 
պատ կե րա ցում  ու նե նան այն մա սին, թե ի րենց ֆա կուլ տե տում  ով է ի րա զեկ ման պա
տաս խա նա տուն և ի նչ պես կա րող են տե ղե կատ վու թյուն ու լրա ցու ցիչ պար զա բա նում
ներ ստա նալ նրա նից: 

5. Բո լո նյան հա մա կար գի վե րա բե րյալ ի րա զե կու մը պետք է հիմ ն ված լի նի ու սա
նո ղա կան տար բեր խմ բե րի կա րիք նե րի գնա հատ ման վրա: Ի նչ պես ցույց տվեց այս 
հե տա զո տու թյու նը, մար զե րի և Երևա նի, բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րայի, ի նչ
պես նաև՝ կր թա կան տար բեր մա կար դակ նե րի (կուր սե րի) ու սա նող նե րի պատ կե րա
ցում  նե րի ու ի րա զեկ վա ծու թյան զգա լի տար բե րու թյուն ներ կան: Ար դյու նա վետ ի րա
զեկ ման հա մար հար կա վոր է հաշ վի առ նել ու սա նո ղա կան յու րա քան չյուր խմ բի սո
ցիա լա կան և տե ղային (մար զային, ներ բու հա կան, մաս նա գի տա կան) ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: 

6. Կար ծում  ե նք, ու սա նող նե րի դե րի մե ծա ցու մը կր թա կան ծրա գրե րի կազմ ման 
գոր ծըն թա ցում  է ա պես կա րող է ազ դել վե րոն շյալ խն դիր նե րի լուծ ման վրա: Կարևոր 
է հաս կա նալ, որ ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցու մը միայն կր թա կան նպա տակ ներ չի հե
տապն դում: Այս մո տե ցու մը նպաս տում  է ու սա նող նե րի ներգ րավ մա նը՝ բո լո նյան հա
մա կար գի այլ բա ղա դրիչ նե րի ներդր ման գոր ծում: Ու սա նող նե րի ակ տի վու թյունն ու 
մաս նակ ցու թյու նը կա րող է հա կակշ ռել բո լո նյան գոր ծըն թա ցի պա տաս խա նա տու նե
րի պա սիվ վար քա գի ծը, խթա նող և վե րահս կող նշա նա կու թյուն ստա նալ բու հի վար
չա կան կազ մի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած, հա մա կար գի տար րե
րից մե կի (ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման) հա ջող գոր ծառ նու մը կա րող է շղ թա յա բար 
նպաս տել բո լո նյան հա մա կար գի այլ տար րե րի ամ րապնդ մա նը: 
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Օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան ցանկ

1.  Դա սա խոս նե րի որա կա վոր ման բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում  նե րի որակն ու ար դյու
նա վե տու թյու նը (Ե ՊՀ օ րի նա կով), Ա. Ա նա փի ո սյան, Հ. Հով հան նի սյան, Ա. Մեջ լու
մյան, Երևան, 2015: 

2. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը կրթու թյան մա սին», ըն դուն ված՝ 
14.04.1999:

3. «ՀՀ օ րեն քը բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան մա սին», 
ըն դուն ված՝ 14.12.2004:

4.  ՀՈ ւԱԱ հայե ցա կար գային փաս տաթղ թեր՝
i.  Բարձ րա գույն կրթու թյան ֆի նան սա վո րում  (2012):
ii.  Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ բարձ րա գույն կրթու թյու նում  (2012):
iii.  Հա րատև կրթու թյուն (2012): 
iv. Ուղ ղա հա յաց շար ժու նու թյուն (2012): 
v. Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցում  (2012): 
vi. Ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը բարձ րա գույն կրթու թյան եվ րո պա կան տա

րա ծաշր ջա նում  (2012):
vii.  Սո ցիա լա կան հա վա սա րու թյու նը բարձ րա գույն կրթու թյու նում  (2012): 
viii.Ու սա նող նե րի ա պա գայի ֆի նան սա վո րում  (2013):
ix.  Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ բո լո րի հա մար (2013): 
x. Ո րա կ յալ կրթու թյուն բո լո րի հա մար (2013):
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 Հա վել ված ներ

 Հա վել ված 1. Ու սա նող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյունն ի րենց բու հում բո լո նյան հա մա կար գի 
առ կա յու թյան վե րա բե րյալ (ը ստ բու հե րի և կր թա կան աս տի ճան նե րի) 

  
Տե ղյակ 

են
Տե ղյակ 

չեն Ըն դա մե նը
Երևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րան բա կա լավր 175 110

 մա գիստ րա տու րա 15 8

 աս պի րան տու րա 0 1

  190 119 309
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ման-
կա վար ժա կան հա մալ սա րան բա կա լավր 129 35

 մա գիստ րա տու րա 22 2

  151 37 188
Երևա նի Վ.Բ րյու սո վի ան վան 
պե տա կան լեզ վա հա սա րա-
կա գի տա կան հա մալ սա րան բա կա լավր 52 7

 մա գիստ րա տու րա 6 0

  58 7 65
Հա յաս տա նի պե տա կան 
ա գրա րային հա մալ սա րան 
/ Վա նա ձո րի մաս նա ճյուղ, 
Սի սիա նի մաս նա ճյուղ/ բա կա լավր 6 7

 մա գիստ րա տու րա 1 0

  7 7 14
Երևա նի գե ղար վես տի պե-
տա կան ա կա դե միա բա կա լավր 13 4

 մա գիստ րա տու րա 1 0

  14 4 18
Երևա նի թատ րո նի և կի նոյի 
պե տա կան ի նս տի տուտ բա կա լավր 14 3

 մա գիստ րա տու րա 2 0

  16 3 19
Ճար տա րա պե տու թյան և շի-
նա րա րու թյան Հա յաս տա նի 
ազ գային հա մալ սա րան բա կա լավր 20 33
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Տե ղյակ 

են
Տե ղյակ 

չեն Ըն դա մե նը

 մա գիստ րա տու րա 3 4

 աս պի րան տու րա 0 1

  23 38 61
Երևա նի Մ.Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշ կա կան հա-
մալ սա րան բա կա լավր 70 8

 մա գիստ րա տու րա 17 0

 աս պի րան տու րա 16 0

  103 8 111
Երևա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա բա կա լավր 21 1

 մա գիստ րա տու րա 11 0

  32 1 33
Հա յաս տա նի պե տա կան ճար-
տա րա գի տա կան հա մալ սա-
րան բա կա լավր 120 12

 մա գիստ րա տու րա 6 1

 աս պի րան տու րա 1 0

  127 13 140
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման 
ա կա դե միա բա կա լավր 2 0

 մա գիստ րա տու րա 7 0

 աս պի րան տու րա 1 0

  10 0 10
Ֆի զիա կա կան կուլ տու րայի 
հայ կա կան պե տա կան ի նս-
տի տուտ բա կա լավր 34 4

 մա գիստ րա տու րա 9 0

  43 4 47
Հա յաս տա նի պե տա կան տն-
տե սա գի տա կան հա մալ սա-
րան բա կա լավր 96 20

 մա գիստ րա տու րա 30 7

http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%96%D5%AB%D5%A6%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%96%D5%AB%D5%A6%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%96%D5%AB%D5%A6%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF&action=edit&redlink=1
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Տե ղյակ 

են
Տե ղյակ 

չեն Ըն դա մե նը

 

Հարց վո ղի կր թա
կան աս տի ճա նը չի 
պարզ վել 1 0

  127 27 154
Վա նա ձո րի պե տա կան հա-
մալ սա րան բա կա լավր 48 11

  48 11 59
Գյում րու պե տա կան ման կա-
վար ժա կան ի նս տի տուտ բա կա լավր 65 16

 մա գիստ րա տու րա 25 10

  90 26 116
Գո րի սի պե տա կան հա մալ-
սա րան բա կա լավր 21 3

 մա գիստ րա տու րա 6 1

  27 4 31
Գա վա ռի պե տա կան հա մալ-
սա րան բա կա լավր 28 12

 մա գիստ րա տու րա 1 0

  29 12 41
Հա յաս տա նի պե տա կան 
ճար տա րա գի տա կան հա մալ-
սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նա-
ճյուղ բա կա լավր 8 0

 մա գիստ րա տու րա 1 0

  9 0 9
Հա յաս տա նի պե տա կան ճար-
տա րա գի տա կան հա մալ սա-
րա նի Կա պա նի մաս նա ճյուղ բա կա լավր 5 0

  5 0 5

ԵՊՀ Իջևա նի մաս նա ճյուղ բա կա լավր 23 3

 մա գիստ րա տու րա 2 0

  25 3 28

ՀՊՏՀ Գյում րու մաս նա ճյուղ բա կա լավր 12 2

 մա գիստ րա տու րա 1 0

  13 2 15

http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
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Տե ղյակ 

են
Տե ղյակ 

չեն Ըն դա մե նը
ՀՊՏՀ Ե ղեգ նա ձո րի մաս նա-
ճյուղ բա կա լավր 2 0

  2 0 2

ԵՊԿ Գյում րու մաս նա ճյուղ բա կա լավր 3 0

  3 0 3
ԵԹԿ ՊԻ Վա նա ձո րի մաս նա-
ճյուղ բա կա լավր 2 1

  2 1 3
ԵԹԿ ՊԻ Գյում րու մաս նա-
ճյուղ բա կա լավր 1 2

  1 2 3
Հա յաս տա նում  ֆրան սիա կան 
հա մալ սա րան բա կա լավր 11 4

 մա գիստ րա տու րա 2 0

  13 4 17
Հայ - ռու սա կան սլա վո նա-
կան հա մալ սա րան բա կա լավր 39 4

 մա գիստ րա տու րա 4 1

  43 5 48
Հա յաս տա նի ա մե րի կ յան հա-
մալ սա րան բա կա լավր 2 7

 մա գիստ րա տու րա 8 4

  10 11 21
Երևա նի հյու սի սային հա մալ-
սա րան բա կա լավր 81 32

  81 32 113
Եվ րա սիա մի ջազ գային հա-
մալ սա րան բա կա լավր 33 4

 մա գիստ րա տու րա 3 0

  35 4 39

http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%E2%80%93%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8D%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%E2%80%93%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8D%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
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 Հա վել ված 2. Ու սա նող նե րի տե սա կետ նե րը՝ Բո լո նյան հա մա կար գի ազ դե ցու թյան տար
բեր աս պեկտ նե րի վե րա բե րյալ (%)

Հարց / Դա տո ղու թյուն Տո կոս

Բո լո նյան հա մա կարգն ա ռա վել պաշտ պան ված է դարձ նում  ու սա նո ղին / լսե լի 
են ու սա նո ղի խն դիր նե րը, պա հանջ նե րը, կար ծիք նե րը
Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 30

Այո, մա սամբ է ազ դել 47

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 13

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 4

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 6

Բո լո նյան հա մա կար գը թույլ է տա լիս օբյեկ տիվ գնա հա տել ու սա նող նե րի գի-
տե լիք նե րը
Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 30

Այո, մա սամբ է ազ դել 41

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 18

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 3

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 7

Բո լո նյան հա մա կար գի ներդր մամբ ՀՀ ստաց ված կրթու թյու նը հա մա պա տաս-
խա նեց վել է մի ջազ գային կր թա կան չա փա նիշ նե րին

Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 28

Այո, մա սամբ է ազ դել 37

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 21

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 2

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 13

Բո լո նյան հա մա կար գում  բա րե լավ վել են ու սա նող-դա սա խոս հա րա բե րու թյուն-
նե րը
Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 26

Այո, մա սամբ է ազ դել 30

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 25

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 12

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 7

Բո լո նյան հա մա կար գը նվա զեց րել է կո ռուպ ցիան բու հում

Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 21

Այո, մա սամբ է ազ դել 25

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 33

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 6
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Հարց / Դա տո ղու թյուն Տո կոս

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 14

Բո լո նյան հա մա կար գը խրա խու սում  է ու սա նո ղի ակ տի վու թյու նը

Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 48

Այո, մա սամբ է ազ դել 27

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 13

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 3

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 9

Բո լո նյան հա մա կարգն ու սա նո ղին դարձ նում  է ա ռա վել ի նք նու րույն

Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 42

Այո, մա սամբ է ազ դել 34

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 13

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 4

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 6

Բո լո նյան հա մա կար գը խրա խու սում  է ու սա նող նե րի մր ցակ ցու թյու նը

Այո, է ա կա նո րեն ազ դել է 47

Այո, մա սամբ է ազ դել 31

Ոչ, ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 11

Նախ կի նում  էլ նման խն դիր չկար 3

Դժ վա րա նում  եմ  պա տաս խա նել 8

 Հա վել ված 3. Բու հում առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ը նտ
րու թյան հար ցում (տո կոս՝ ը ստ բու հե րի)

 

Կա լայն 
հնա րա վո-
րու թյուն

Կա սահ մա նա-
փակ հնա րա-

վո րու թյուն

Չ կա որևէ 
հնա րա վո-
րու թյուն

դժ վա րա նում  
եմ  պա տաս-

խա նել

Ըն դա-
մե նը

ԵՊՀ 2 11 4 2 18

ՀՊՄՀ 2 5 2 2 11

ԵՊԼՀ 0 3 1 0 4
Հ ՊԱՀ / Վա նա ձո րի, 
Սի սիա նի մաս նա ճյու
ղեր/

0 0 1 0 1

ԵԳ ՊԱ 0 1 0 0 1

ԵԹԿ ՊԻ 0 1 0 0 1

ՃՇ ՀԱՀ 0 1 2 0 4
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Կա լայն 
հնա րա վո-
րու թյուն

Կա սահ մա նա-
փակ հնա րա-

վո րու թյուն

Չ կա որևէ 
հնա րա վո-
րու թյուն

դժ վա րա նում  
եմ  պա տաս-

խա նել

Ըն դա-
մե նը

ԵՊԲՀ 1 2 3 0 6

ԵՊԿ 0 1 1 0 2

ՀՊՃՀ 0 3 4 1 8

ՀՀ ՊԿԱ 0 0 0 0 1

ՖԿՀ ՊԻ 0 1 2 0 3

ՀՊՏՀ 0 6 2 1 9

ՎՊՀ 0 2 1 0 3

ԳՊՄՀ 1 3 2 0 7
Գո րի սի Պե տա կան 
Հա մալ սա րան 0 1 1 0 2

Գա վա ռի պե տա կան 
հա մալ սա րան 0 0 2 0 2

ՀՊՃՀ Վա նա ձո րի 
մաս նա ճյուղ 0 0 0 0 1

ՀՊՃՀ Կա պա նի 
մաս նա ճյուղ 0 0 0 0 0

ԵՊՀ Իջևա նի մաս
նա ճյուղ 0 1 0 0 2

ՀՊՏՀ Գյում րու մաս
նա ճյուղ 0 0 1 0 1

ՀՊՏՀ Ե ղեգ նա ձո րի 
մաս նա ճյուղ 0 0 0 0 0

ԵՊԿ Գյում րու մաս
նա ճյուղ 0 0 0 0 0

ԵԹԿ ՊԻ Վա նա ձո րի 
մաս նա ճյուղ 0 0 0 0 0

ԵԹԿ ՊԻ Գյում րու 
մաս նա ճյուղ 0 0 0 0 0

ՀՖՀ 0 0 1 0 1

ՀՌՀ 0 1 1 0 3

ՀԱՀ 0 0 0 0 1
Երևա նի հյու սի սային 
հա մալ սա րան 1 2 2 2 7

Եվ րա սիա մի ջազ
գային հա մալ սա րան 1 1 0 0 2

Ըն դա մե նը 10 46 33 11 100

http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%96%D5%AB%D5%A6%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%E2%80%93%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8D%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
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 Հա վել ված 4. Հարցազրուցավարների աշխատանքային թիմը բաղկացած է եղել հետևյալ 
անձանցից.
1. Արմինե Յարալովա
2. Գոհար Հովհաննիսյան
3. Անի Բաղդասարյան Արմենի
4. Երանուհի Մանուկ յան
5. Տիգրան Էլբակ յան
6. Գագիկ Սիմոնյան
7. Էրիկ Վարդանյան
8. Լառա Ալավերդյան
9. Տաթև Հակոբյան
10. Մերի Հայրապետյան
11. Անի Կարապետյան Մանվելի
12. Սաթե Ավետիսյան
13. Հայկանուշ Ներսիսյան
14. Լուսինե Դադալյան
15. Հայկազ Շահնազարյան
16. Դավիթ Կարապետյան
17. Դիանա Կարապետյան
18. Անահիտ Դանիելյան
19. Արփինե Հովսեփյան
20. Սերժ Ռուշանյան
21. Թագուհի Աբրահամյան
22. Հայկազ Շահնազարյան
23. Անրիետա Կարապետյան
24. Ռիմա Խառատյան
25. Նինել Ավետիսյան
26. Անի Պապիկ յան
27. Նելլի Հակոբյան
28. Արմինե Սուքիասյան
29. Անի Կարապետյան
30. Անի Բաղդասարյան Գագիկի
31. Զաքարյան Հասմիկ
32. Եղիազարյան Սվետլանա
33. Ասատրյան Լիլիթ
34. Բաղդասարյան Սիրանուշ
35. Սալումյան Սառա



 Բո լո նյան հա մա կարգն 
ու սա նո ղի աչ քե րով

Ու սում ա սի րու թյան զե կույց
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