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ԺԻՐՈՆԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ժիրոնա, Իսպանիա 
Նոյեմբերի 21-25, 2015

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Ժիրոնայի համալսարանը պետական հաստատություն  է, որը 

ձգտում է դասավանդման և հետազոտության գերազանցության, 
ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցում է հասարակության  
առաջընթացին և զարգացմանը` գիտություններին, 
տեխնոլոգիային, հումանիտար և հասարակական 
գիտություններին ու արվեստին առնչվող գիտելիքի ստեղծման, 
փոխանցման, տարածման և քննադատության միջոցով: Այն 
խորապես արմատավորված է Կատալոնիայում և կատալոնական 
մշակույթում և տարածաշրջանի հիմնական տնտեսական և 
մշակութային շարժիչներից է: Միաժամանակ այն հետամուտ է 
կրթության համընդհանրությանը և բաց է բոլոր ավանդույթների ու 
մշակույթների համար: Ժիրոնայում տեղակայված համալսարանը 
Կատալոնիայի պետական բուհական համակարգի մի մասն է 
կազմում:

Ժիրոնայի համալսարանը առաջարկում է ուսումնական 
ծրագրեր տարբեր կրթական մակարդակներում  (բակալավրիատ, 
մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա), ինչպես նաև իր հարուստ 
փորձը որպես հետազոտական կենտրոն` իր 110 հետազոտական 
խմբերով, 24 ֆակուլտետներով, 28 գիտահետազոտական 
ամբիոններով, 12 հետազոտական հաստատություններով, որոնց 
մեծամասնությունը գործում են Գիտատեխնոլոգիական պարկում: 
Գիտատեխնոլոգիական պարկը շատ կարևոր կապող օղակ է 
գիտակրթական և մասնավոր սեկտորների միջև, որի հիմնական 
նպատակն է խթանել հետազոտությունը՝ բավարարելու 
հասարակության և արդյունաբերության կարիքները:

Համալսարանը հավատարիմ է Բոլոնիայի գործընթացին, որը 
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խրախուսում է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի 
անդամ պետություններին մշակել բարձրագույն կրթական 
համակարգերի համադրելի և համատեղելի որակավորումների 
շրջանակ, որը պիտի ձգտի նկարագրել որակավորումները 
ծանրաբեռնվածության, մակարդակի, կրթական 
վերջնարդյունքների, կարողությունների և հմտությունների 
միջոցով:  Սա բնորոշ է փոքր համալսարաններին, մինչդեռ 
Տեխնոլոգիայի արքայական ինստիտուտը և Հայդելբերգի 
համալսարանը ավելի անկախ են և ունեն իրենց ուրույն 
հետազոտական մշակույթը: 

ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԺԻՐՈՆԱՅԻ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Ժիրոնայի համալսարանում ներկայացվել և քննարկվել 
են հետևյալ հարցերը՝ Ժիրոնայի համալսարանի հանրային 
խորհուրդը, Գիտատեխնիկական պարկը, ասպիրանտական 
կրթության որակի չափորոշիչները, Էրասմուս Մունդուսի հետ 
համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր ռոբոտաշինության, 
ինչպես նաև տուրիզմի կառավարման ոլորտներում:

 Ժիրոնայի համալսարանում ասպիրանտական կրթության 
հիմնական բնութագրիչներն ամփոփված են ստորև.

1. Չունենալով այն մեծ ֆինանսավորման 
հնարավորությունները, որոնք վայելում են ավելի մեծ 
համալսարանները, ինչպիսիք են  Տեխնոլոգիայի արքայական 
ինստիտուտը և Հայդելբերգի համալսարանը, Ժիրոնայի 
համալսարանը մեծապես օգտվում է Եվրպական միության 
կրթական և հետազոտական ծրագրերից՝ մասնավորապես 
Էրասմուս Մունդուսից: Այս աշխատակարգը հնարավորություն 
է տալիս նրանց նոր մագիստրոսական և ասպիրանտական 
ծրագրեր սկսել և  օտարերկրյա ուսանողների գրավել: 

2. Գիտատեխնիկական պարկը հիմնվել է կամրջելու 
համալսարանի և աշխատաշուկայի միջև առկա բացը: 



38

Այն ապահովում է հետազոտություն-արտադրություն-
հասարակություն կապը, ինչի շնորհիվ հետազոտական ծրագրերը 
մշակվում են` հիմնվելով արտադրության և հասարակության 
պահանջների վրա: Մյուս կողմից, հենց հետազոտական 
վերջնարդյունքները կարող են խթանել նոր արտադրությունների, 
ուղղությունների և հասարակության նոր պահանջների 
ձևավորումը: Դրա արդյունքում հետազոտական խմբերը կարող 
են նոր ընկերություններ հիմնել: Գիտատեխնիկական պարկը, որն 
իր տանիքի տակ համախմբել է ավելի քան 90 ընկերությունների, 
օգնում է ձեռք բերել անհրաժեշտ հետազոտական ֆինանսավորում 
և ասպիրանտներին ապահովել 

3. Ընդունելության, հետազոտության վերահսկման 
գործընթացի, գիտական ղեկավարների ընտրության և նրանց 
պարտավորություններին վերաբերող պահանջները նման են այլ 
առաջատար եվրոպական համալսարանների պահանջներին: 
Այդուհանդերձ, ի տարբերություն այլ համալսարանների, 
Ժիրոնայի համալսարանում կրթական բաղադրիչը 
կենտրոնացված է մագիստրատուրայում, ինչը հնարավորություն 
է տալիս ասպիրանտներին ավելի շատ ժամանակ հատկացնել 
հետազոտությանը:  

4. Պաշտպանության մասնագիտական խորհրդում 
արտերկրից հրավիրյալ անդամի առկայությունը պարտադիր 
պայման է: 

ՀԵՏԱԴԱՐՁ  ԱՐՁԱԳԱՆՔ   ԺԻՐՈՆԱՅԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՑ 

Ժիրոնայի համալսարանում յուրաքանչյուր բանավոր 
ներկայացումից հետո հայ գործընկերների հետադարձ 
արձագանքը  ասպիրանտական կրթության տարբեր 
ասպեկտների, ներառյալ պիլոտային (փորձնական) 
ասպիրանտական ծրագրերի մասին լայնածավալ քննարկումների 
էր հանգեցնում: Յուրաքանչյուր առաջարկվող ասպիրանտական 
ծրագիր պետք է հիմնվի ԵՄ համալսարանների լավագույն փորձի 
վրա՝ նպատակ ունենալով ձեռք բերել արդյունավետություն, 
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աշխատունակություն և գնահատում` նախքան դրա 
իրականացումը: Մրցունակ ծրագրերի խթանման գործում ԵՄ 
գործընկերների խորհուրդներն ու փորձը կարող են մեծ ավանդ 
ունենալ. որքան ավելի շատ լինեն հետադարձ արձագանքները, 
այնքան ավելի լավ: ԵՄ գործընկերները համոզվեցին, որ իրենց 
հայ գործընկերներն ի վիճակի են ու պատրաստ առաջարկված 
և մշակված ասպիրանտական ծրագրերը իրականացնելու 
համար: Որոշ առաջարկություններ ներառում են Հայաստանի մի 
շարք ներքին կանոնակարգեր, ազգային գերատեսչությունների 
կողմից մշտական խորհրդատվության և գնահատման 
անհրաժեշտությունը, համալսարանների և արտադրության 
միջև կապի մեծացման անհրաժեշտությունը, ասպիրանտական 
ծրագրերի նպատակների իրագործման անհրաժեշտությունը և 
համապատասխանեցումը երկրի ռազմավարությունների հետ:

ԺԻՐՈՆԱՅԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ  ՓՈՐՁԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈՎ3 

(մի քանիսը)

3Բոլոր ներկայացումները կգտնեք հետևյալ հղմամբ՝  http://tempusveritas.am/?page_id=514



40



41



42



43



44

ՄԵՐ  ԱՅՑԸ  ԺԻՐՈՆԱՅԻ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  ՆԿԱՐՆԵՐՈՎ


