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Նախագծի ղեկավար թիմի ուղերձը
Սույն ուսումնական նյութերի ժողովածուն (այնուհետ` Ժողովածու) մշակվել է
Erasmus+ ծրագրի «Եվրոպական ինտեգրմանը համահունչ բարձրագույն կրթության
երրորդ

աստիճանի

որակի

ապահովման

համակարգի

ներդրում՝

խթանելու

հետազոտությունների միջազգայնացումը» (C3QA) նախագծի շրջանակում:
Ժողովածուն ներառում է 1-ին ԱՓ, ինչպես նաև 2017թ իրականացված թրեյնինգների
նյութերը, որոնց կիրառման ընթացքում օգտագործվել է ուսուցման համակցված
մոտեցումը: Ժողովածուի երեք բաժինները նվիրված են Իսպանիայի, Ֆրանսիայի և
Լեհանստանի

դոկտորական

ներկայացմանը:
ներգրավված
կրթության

Այն

ծրագրերի

թիրախում

է

ապահովման

բարձրագույն

հաստատություններին,
կանոնակարգման

որակի

որակի

համար

կրթության

ապահովման

պատասխանատու

համակարգերի
համակարգում

մարմիններին
այլ

և

կառույցներին՝

նպատակ հետապնդելով վերոգրյալ բոլոր շահակիցներին հնարավորություն ընձեռել
դոկտորական/երրորդ

աստիճանի

կրթական

ծրագրերի

որակի

ապահովման/խթանման գոյություն ունեցող գործընթացների փորձին ծանոթանալ,
իրականացնել վերլուծություններ և քննարկումներ նախաձեռնել:
Մեր

խորին

(Իսպանիա),

շնորհակալությունն
Բարձրագույն

ենք

հայտնում

կրթության

և

Ալակալայի

հետազոտության

համալսարանի
գնահատման

բարձրագույն խորհրդի (Ֆրանսիա) և Յան Կոխանովսկու անվան համալսարանի
(Լեհաստան) մեր գործընկերներին՝ սույն ժողովածուի մշակման գործընթացում
իրենց ցուցաբերած անգնահատելի աջակցության համար:
Սուսաննա Կարախանյան, դոկտոր
Նախագծի համահեղինակ և նախագծի ղեկավար թիմի անդամ

Արայիկ Նավոյան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր
C3QA նախագծի համակարգող,
Էրազմուս+ ծրագրի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների հայաստանյան թիմի
համակարգող
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի պրոռեկտոր,
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Երախտիքի խոսք
Նախագծի եվրոպական գործընկերները Ալակալայի համալսարանից (Իսպանիա),
Բարձրագույն

կրթության

և

հետազոտության

գնահատման

բարձրագույն

խորհուրդից (Ֆրանսիա) և Յան Կոխանովսկու անվան համալսարանից (Լեհաստան)
սույն ժողովածուի մշակման գործընթացում իրենց ներգրումն են ունեցել ներոգրյալ
ոլորտներում.

Իսպանական համատեքստ՝


Խոսե Լուիս Լազարո



Ալֆրեդո Գարդել



Իգնասիո Բրավո:

Ֆրանսիական համատեքստ՝


Պիերրիկ Գանդոլֆո (ԲԿՀԳԲԽ)



Ֆրանսուա Պերնո (ԲԿՀԳԲԽ)



Սոլանժ Պիսարզ (ԲԿՀԳԲԽ)



Գիյոմ Ռուսսե (Լիոն III համալսարան):

Լեհական համատեքստ՝


Օլեգ Լեզչակ



Հրայր Մաղաքյան:
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ԳԼՈՒԽ

I

–

ԻՍՊԱՆԻԱ.

ԱԶԳԱՅԻՆ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ (ԹԻՐԱԽ՝ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ)
Ենթագլուխ 1 - Բարձրագույն կրթության և հետազոտության համակարգի հակիրճ
նկարագրություն

1.1

Ընդհանուր

տեղեկատվություն

Իսպանիայում

բարձրագույն

կրթության

համակարգի վերաբերյալ

Իսպանիան Եվրամիության 28 երկրներից մեկն է: Տարածքը 505.944 կմ2 է:
Ներկայիս բնակչությունը (2016 թ. տվյալների համաձայն) կազմում է 46,5 միլիոն
մարդ: Մայրաքաղաք Մադրիդը տեղակայված է երկրի կենտրոնում: 2016 թ. մեկ շնչի
հաշվով ՀՆԱ-ն կազմել է 23970 եվրո: Ակտիվ ձեռնարկությունների ընդհանուր թիվը
կազմում է 3,24 մլն, որոնցից 55,4% -ը աշխատակիցներ չունեն:
Իսպանիայի ներկայիս բնակչության պատկերը հետևյալն է. մուգ կապույտ գույնը
օտարերկրացիների հարաբերակցությունն է:

Բնակչության 18,7% կազմում են 65 տարեկանն անց անձինք (8,7 միլիոն մարդ):
Իսպանիայում համալսարանների ընդհանուր թիվը 84-ն է, որոնցից 50-ը հանրային
են: Ընդհանուր առմամբ կան 343 (274 հանրային) բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ:
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Բակալավրի աստիճանի կրթության մեջ ներգրավված ուսանողների թիվը կազմում է
8.1 միլիոն: Դպրոցական կրթությունն անավարտ թողած աշակերտները կազմում են
19%, որն ավելի բարձր է, քան ԵՄ այլ երկրներում:
2015-2016թթ. բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների
ընդհանուր

թիվը

կազմել

է

1,3

մլն,

որոնցից

54,5%`

կանայք:

Բուհերում

ուսումնառության ընդհանուր ցուցանիշը կազմում է 31,1%:
Բնակչության յուրաքանչյուր մեկ միլիոնին բաժին է ընկնում 1.81 համալսարան, իսկ
եթե հաշվարկենք միայն 18-24 տարեկան բնակչությունը` 26.47 համալսարան:
Վերոգրյալ աղյուսակը պատկերում է 2015-16 ուսումնական տարում ուսանողների
ներգրավվածությունը և կանանց տոկոսը ուսումնառության տարբեր ոլորտներում:
Ուսումնառության ոլորտ

Ուսանողների

Կանանց %

քանակ
Հասարակական գիտություններ 618.851

59,7%

և իրավունք
Ճարտարագիտություն

254.244

25,5%

հումանիտար 133.710

61,1%

Բժշկություն

240.812

69,3%

Բնական գիտություններ

81.492

51,0%

Ընդհանուր

1.329.109

53,32% (միջինում)

Արվեստ

և

գիտություններ

Պաշտոնական

տվյաների

համաձայն

առկա

են

2.699

մասնագիտական

ուղղություններ, որոնցից ընդամենը 23-ն են միջբուհական: Բակալավրի աստիճանի
կրթություն ստանալու համար ընդհանուր առմամբ առկա է 303.779 տեղ, որոնցից
246.642-ը` առերես համալսարանական, 57.137-ը՝ առցանց դասընթացներն են:
2014-2015

ուսումնական

տարում 231.961

ուսանող

ստացել

է բարձրագույն

կրթություն՝ բակալավրի/մագիստրոսի աստիճաններում:
Շրջանավարտների զբաղվածության հարաբերակցությունը կազմում է մոտ 75,6%:
Շրջանավարտների մոտ 7,8%-ն աշխատանք գտնելու նպատակով մեկնել է
արտերկիր:
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Կրթության երկրորդ և երրորդ աստիճաններում ներգրավված ուսանողների քանակը
վերջին տարիներին ավելացել է:
Ներկայումս մագիստրոսական ծրագրերում ներգրավված ուսանողների ընդհանուր
թիվը կազմում է մոտ 140.000, իսկ դոկտորական ծրագրերում՝ 28.546:

1.2

Իսպանիայի բարձրագույն կրթությանը վերաբերող ազգային կանոնակարգեր

Իսպանիայի բուհերի ներկայիս կառուցվածքը և բարձրագույն կրթության ոլորտում
ուսումնառության ձևաչափն ամրագրվել է Ազգային օրգանական օրենքով [BOE-LOU,
2001], որն այնուհետ վերանայվել է 2007 թ. ապրիլի 12-ի Օրենսդրական Օրենքով
[BOE-LO, 2007]: Ընդհանուր առմամբ, այս օրենքներով սահմանվում է նորարարական,
բաց և ճկուն մի շրջանակ, որն էլ համալսարանի գործունեության գերազանցության
ու

որակի

բարելավման

նպատակով

տրամադրում

է

համապատասխան

կանոնակարգային լուծումներ՝ համալսարանների պահանջները բավարարելու
համար: ԲՈՒՀ-երն ունեն հետևյալ պարտականությունները.
•

բարձրագույն

կրթության

պետական

ծառայության

իրականացում

հետազոտության, ուսուցման և ուսումնառության միջոցով,
•

գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի կերտում, զարգացում, փոխանցում և
քննադատ մոտեցում,

•

նախապատրաստում մասնագիտական գործունեությանը, որը պահանջում
է գիտելիքի ներդրում և համապատասխան մեթոդների կիրառություն,

•

գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացում, ինչպես նաև գիտելիքների
տարածում, արժևորում ու դրանց փոխանցում՝ ի բարօրրություն մշակույթի,
կենսամակարդակի և տնտեսական զարգացման,

•

համալսարանի ընդլայնման և ողջ կյանքի ընթացքում ուսուցման միջոցով
գիտելիքի և մշակույթի տարածում:

Հիմնական հետազոտությունների հետ մեկտեղ, համալսարանը պետք է խրախուսի
հետազոտության արդյունքների արդյունավետ հատվածի փոխանցումը գիտության և
տեխնոլոգիաների այլ դերակատարներին՝ համակարգվածության և փոխլրացման
նպատակով:
Ներկայիս հասարակությունը, արդյունաբերությունը և կառավարությունը (ազգային
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և տարածաշրջանային մակարդակներում) համալսարաններից պահանջում են
վերապատրաստման,

մշակույթի

պարտականություններ

և

հետազոտությունների

ստանձնել:

Այս

նպատակով

ոլորտներում
ստեղծվել

նոր
են

հետազոտությունների խրախուսման, ինչպես նաև ԲՈւՀ-ը հասարակության հետ
կապող մի շարք մեխանիզմներ:
Այս մեխանիզմները ծառայում են հետևյալ նպատակներին՝
•

բարելավել ԲՈւՀ-երի ուսուցման, հետազոտության և կառավարման որակը,

•

խրախուսել առավելագույնս մեծ թվով ուսանողների և դասախոսների
շարժունությունը,

•

զարկ տալ գիտելիքի կերտմանն ու փոխանցմանը՝ որպես տնտեսական
գործունեության առանցք,

•

արձագանքել բարձրագույն կրթությունից ստացված մարտահրավերներին
նոր տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների միջոցով,

•

արձագանքել այն մարտահրավերներին, որոնք ծառանում են ցկյանս
կրթության ընթացքում,

•

մրցունակ դառնալ եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում
գործող լավագույն դպրոցների հետ:

Մի կողմից, համալսարաններին տրվում են դասախոսների հավաքագրման,
դասախոսների ակտիվ աշխատանքային շրջան վերադառնալու, հեռակա ուսուցման
կենտրոնների և կառույցների ստեղծման, ուսանողների ընդունելության կարգի
հաստատման

նոր

լիազորություններ:

Մյուս

կողմից,

տարածաշրջանային

կառավարություններն ունեն իրավական ռեժիմը կարգավորելու և աշխատող
դասախոսներիների

վարձատրության,

դասախոսների

համար

լրացուցիչ

վարձատրության նախաձեռնության, ֆինանսավորվող ուսումնական ծրագրերի
հաստատման և համալսարանների որակի գնահատման իրավասություններ:

1.2.1 ԲՈւՀ-երի ղեկավար մարմինները
Օրենքի նպատակներից մեկը՝ ԲՈւՀ-երի կառավարումն ավելի ճկուն և արդյունավետ
դարձնելն է: Այդ իսկ պատճառով հստակ տարբերակում է դրվել կառավարման
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մարմինների և համալսարանների ներկայացուցչություն ու վերահսկողություն
իրականացնող մարմինների միջև՝ ստորև ներկայացված ձևաչափով.
•

Ղեկավար խորհուրդ
Համալսարանի

գերագույն

ղեկավար

մարմինը

պատասխանատու

է

համալսարանի ռազմավարական և ծրագրային ուղղությունների համար՝ այդ
թվում

մարդկային

ռեսուրսների,

հետազոտության,

ուսուցման

կազմակերպման, տնտեսական ռեսուրսների և բյուջեի մշակման համար:
Ղեկավար

մարմնի

նախագահողը

ռեկտորն

է,

մյուս

անդամները՝

ղեկավարներն ու գլխավոր քարտուղարը: Խորհրդի մնացած անդամների
ընտրությունն

ամրագրված

է

Օրենքի

հոդված

15-ում

և

2007թ.

բարեփոխումների փաստաթղթի 13-րդ կետում:
•

Ռեկտոր
Առավել ամուր հիմքերի վրա է դրվել ռեկտորի դերակատարությունը:
Վերակազմավորվել են ռեկտորի և նրա ղեկավար թիմի իրավասությունները:
Ռեկտորը ընտրվելու է բուհական համայնքի կողմից ազատ և գաղտնի
համընդհանուր ընտրական ձևաչափով:

•

Հասարակական խորհուրդ
Համալսարանի վերահսկողության և հաշվետվողականության խնդիրների
լուծման

նպատակով

ԲՈւՀ-երի

մասին

նոր

օրենքն

ամրագրում

է

Հասարակական խորհրդի իրավասություններն ու գործառույթները: Այս
լիազորությունները ներառում են.
-

տնտեսական գործունեության վերահսկողություն,

-

բյուջեի ձևավորման և իրականացման վերահսկողություն,

-

բյուջեի և բազմամյա ծրագրի հաստատում,

-

ռեկտորի ներկայացմամբ կառավարչի նշանակում,

-

դասախոսների վարձատրության ավելացման համաձայնեցում,

-

հիմնադրամների և այլ իրավաբանական մարմինների ստեղծում:

2007

թվականի

բարեփոխումների

շրջանակներում

հասարակական

խորհուրդներին հնարավորություն ընձեռվեց նաև ինքնավար համայնքների
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(տարածաշրջանային կառավարություն) և որակի ազգային գործակալության1
կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալ:
•

Վեհաժողով
Համալսարանական համայնքի ներկայացուցչությունն է, և գլխավորվում է
ռեկտորի

կողմից:

Այս

մարմնի

գործառույթները

ներառում

են

կանոնադրության մշակում ու կառավարման խորհրդի 40%-ի ընտրություն: Ի
հավելումն, այն իրավասու է իր անդամների մեկ երրորդի նախաձեռնությամբ
ռեկտորի ընտրություններ հրավիրել: Նման նախաձեռնության ստանձնումը
հանգեցնում է վեհաժողովի լուծարման և ռեկտորի լիազորությունների
կասեցման: Վեհաժողովն ունի մեծամասնություն կազմող դոկտորական կազմ
(51%)՝

թողնելով

անդամների

մնացյալ

49%-ի

կազմի

ձևավորումը

յուրաքանչյուր համալսարանի հայեցողությանը՝ համաձայն վերջիններիս
կանոնակարգի:
•

Բացի

այդ,

ֆակուլտետի

կամ

դպրոցի

և

վարչության

կառավարման

մարմինները ստեղծվում են համապատասխանաբար ֆակուլտետի կամ
դպրոցի խորհրդի և վարչության խորհրդի կողմից:

1.2.2

ԲՈւՀ-երի որակի գնահատում

Գնահատվում
նպատակներից

են

ԲՈւՀ-երի

կարելի

է

որակի

տարբեր

առանձնացնել

ոլորտները:

հետևյալները.

Այս

գնահատման

ԲՈւՀ-երի

կողմից

իրականացվող հանրային ծառայության գնահատում, համալսարանների միջև
համեմատություն ու թափանցիկություն, ինչպես նաև դասավանդողների որակի
բարձրացում: Բացի այդ, որակի գնահատման գործընթացի արդյունքները պետական
կառավարման մարմինների համար ծառայում են որպես որոշումների կայացման
գործընթացում կիրառվող տեղեկատվության տրամադրման աղբյուր և խթանում են
դասախոսների և աշակերտների շարժունությունն ու գերազանցությունը:
Վերոնշյալ

նպատակներն

իրականացվում

են

գնահատման,

վկայագրման

և

հավատարմագրման ներոգրյալ գործընթացներով.
1

The National Agency for Quality Assessment and Accreditation (Որակի գնահատման և
հավատարմագրման ազգային գործակալություն)
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•

ազգային կամ միջազգային վավերականության վկայականների ստացմանն
ուղղված ուսումնասիրություններ, այդ թվում՝

•

ուսուցում, հետազոտություն և ուսուցչական գործունեություն, ինչպես նաև
բարձրագույն կրթության կենտրոններ,

•

պետական կառավարման կողմից ուսուցման և հետազոտության որակի
խթանման արդյունքում իրականացվող այլ գործողություններ և ծրագրեր:

Գնահատման գործառույթները և հավատարմագրման գործընթացները Որակի
գնահատման և հավատարմագրման ազգային գործակալության (հետայսու՝ ՈԳՀԱԳ)
և տարածաշրջանային կառավարությունների կողմից կազմավորված գնահատման
մարմինների պատասխանատվությունն են:
ՈԳՀԱԳ-ն կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից ստեղծված
պետական հիմնադրամ է, որը գործում է համալսարանների մասին օրենքի 32-րդ
հոդվածի (Օրգանական օրենք 6/2001, դեկտեմբերի 21) դրույթների համաձայն:
Գործակալության գործունեությունը պարփակում է հետևյալ ընդհանուր դրույթները.
• առավել մրցակցային պայմաններով դասախոսներին աշխատանքի ընդունում,
• խթանել համալսարանների ինտեգրումը ԲՈՒՀ-եր;
• անկախ գործակալության կողմից որակի գնահատում,
• համալսարանների թափանցիկության բարձրացման, համագործակցության և
մրցունակության, որակի բարելավման խթանում,
•

համալսարաններում

ուսուցման

շարունակական

կատարելագործման,

հետազոտությունների և կառավարման գործողությունների խրախուսում,
• իր իրավասությունների շրջանակում պետական կառավարման մարմիններին
որոշումների

կայացման

համար

որակյալ

և

համադրելի

տեղեկատվության

տրամադրում,
• համալսարանական ծրագրերի և ծառայությունների որակի մասին տեղեկացում
ուսանողներին, նրանց ընտանիքներին և լայն հանրությանը:
Վերոգրյալ

նպատակներն

իրականացվում

են

համապարփակ

զեկույցների

գնահատման միջոցով, օրինակ` համալսարանի որակի ապահովման մասին զեկույց
(ANECA, 2015), կամ լիցենզավորման, հավատարմագրման գործընթացների համար
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իրականացվող զեկույցներ՝ առանձին հաստատությունների և/կամ ուսումնական
ծրագրերի շրջանակներում:

1.2.3 ԲՈւՀ-երի դասախոսների դասակարգումներ
Ազգային կանոնակարգով սահմանվում է, որ հաստիքային դասախոսների թիվն
ավելի մեծ պետք է լինի, քան ժամավճարայիններինը: Բացի այդ, յուրաքանչյուր
պրոֆեսոր պետք է ունենա դասավանդման և հետազոտական աշխատանքի
բալանսավորված գործառույթներ: Դասախոսների ընտրությունը սահմանվում է
կանոնակարգով և պետք է լինի բաց, մրցունակ և թափանցիկ՝ խարսխված
թեկնածուների արժանիքների և մասնագիտական պատրաստվածության վրա:
Թեկնածուները պետք է առաջին հերթին հավատարմագրված լինեն, որպեսզի
կարողանան ստանձնել դասավանդման պարտականությունների շրջանակը:
Դասավանդման ներկայիս դերակատարները.
•

Դասախոս-օգնական
Աշխատանքի է ընդունվում առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով:
Թեկնածուները պետք է արդեն ավարտած լինեն դոկտորական ուսումն ու
նրանց

հիմնական

վերապատրաստում

գործառույթը
անցնելը:

պետք

է

լինի

Դասախոս-օգնականները

գիտական
կարող

են

տարեկան առավելագույնը 60 ժամ դասավանդել:
•

Դոկտորական դասախոս-օգնական
Աշխատանքի է ընդունվում առավելագույնը 5 տարի ժամկետով: Օրենքը
սահմանում է, որ դոկտոր դասախոս-օգնականի աշխատատեղի համար
անհրաժեշտ է արտաքին կարծիք և ցանկալի է, որ արտաքին կարծիք
տրամադրող անձը նախորդող երկու տարիների ընթացքում տվյալ
համալսարանի հետ կապ ունեցած չլինի:

•

Դոցենտ
Դոցենտն

իրականացնում

է

դասավանդման

և

հետազոտական

առաջադրանքներ կամ առաջնային հետազոտություններ: Այս ցուցանիշը
վերապահված է դոկտորի աստիճան ունեցող այն անձանց, ովքեր առնվազն
երեք տարի իրականացնելու են հետ-դոկտորական հետազոտական և
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դասավանդման գործունեություն, կամ արդեն իսկ իրականացրել են
առաջնային հետազոտություն և դրական արտաքին գնահատականի են
արժանացել:
•

Արտաքին դասախոս
Ներգրավվում

է

որոշակի

ժամանակով

և

մասնակի

դրույքով:

Թեկնածունները բարձր հեղինակութուն ունեցող մասնագետներ են, որոնք
իրենց

մասնագիտական

գործունեությունն

իրականացնում

են

համալսարանից դուրս:
•

Պատվավոր պրոֆեսոր
Թեկնածուն տվյալ համալսարանի թոշակի անցած դասախոսներից է և
համալսարանին մատուցել է բարձր ճանաչում ստացած ծառայություններ:
Նրա պայմանագիրն ունի սահմանված ժամկետ:

•

Հրավիրյալ դասախոս
Համալսարանի

կողմից

համալսարանների

կամ

աշխատանքի

առաջարկ

հետազոտական

է

արվում

կենտրոնների

այլ

ճանաչված

դասախոսներին կամ հետազոտողներին: Պայմանագիրն ունի սահմանված
ժամկետ:

1.3

Մագիստրոսական

և

դոկտորական

աստիճանների

միջև

կապը,

ուսումնառության ոլորտի և կրթական աստիճանների, ուսանող-շրջանավարտ
հարաբերակցության վիճակագրություն
Իսպանիայում

գոյություն

ունի

բարձրագույն

կրթության

երեք

աստիճան:

Համալսարանական ուսուցման առաջին աստիճանը (բակալավր) տևում է 4 տարի:
Դասավանդումը ներառում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ ընդհանրական բլոկի
առարկաներ և մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն:
Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանն (մագիստրատուրա) ավարտած
ուսանողները ստանում են մագիստրոսի աստիճան: Ուսուցման տևողությունը 1-2
տարի է: Այստեղ դասընթացները միտված են ակադեմիական կամ մասնագիտական
խորքային գիտելիքների տրամադրմանը, և/կամ խրախուսում են հետազոտական
աշխատանքների իրականացման նախաձեռնությունը:
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Եվ վերջապես, բարձրագույն կրթության երրորդ՝ դոկտորական աստիճանը նպատակ
ունի հետազոտական հմտությունների խորացված վերապատրաստում տրամադրել
ուսանողներին: Դրա տևողությունը մոտավորապես 3 տարի է:
Ստորև ներկայացված է համալսարանական աստիճանների կառուցվածքը:

Առաջին աստիճան
կրթություն

Երկրորդ աստիճան

Երրորդ աստիճան

60 – 120
կրեդիտային
միավոր

240 կրեդիտային
միավոր

3-4 տարի

Ուստի, եթե ուսանողը համալսարանի առկա ուսուցումը մեկնարկի 18 տարեկան
հասակում, բակալավրի աստիճանը կավարտի 22 տարեկանում, մագիստրոսինը՝ 2324, իսկ դոկտորական կրթությունը՝ 26-27 տարեկանում:
Բարձրագույն կրթության բոլոր աստիճանները պարբերաբար գնահատման են
ենթարկվում, որի արդյունքում պարզաբանվում է, թե արդյոք համալսարանը հասել է
այն ակնկալվող վերջնարդյունքներին, որոնք նախանշվել էին ի սկզբանե: Այն
կրթական

ծրագրերը,

որոնք

հաղթահարում

են

սույն

գնահատումը,

հավատարմագրվում են որակի ապահովման համապատասխան գործակալության
կողմից: Վերոգրյալից զատ, պետական մարմինները կարող են օգտագործել
ստացված

արդյունքները՝

որոշակի

աջակցություն,

կամ

ֆինանսավորում

հատկացնելու նկատառումներով:

1.3.1 Բակալավրի աստիճան
Կրթության

առաջին

աստիճանում

ուսումնառությունն

իրականացվում

է

գիտելիքների խոշոր ճյուղերով, որոնք համապատասխանում են կառավարության
կողմից

հաստատված

ուղեցույցներին:

Կարգավորվող

մասնագիտությունների

պարագայում (Եվրախորհրդարանի 2005/36/ԵՀ դիրեկտիվ) այս ուղեցույցները
թիրախավորում

են

համապատասխան

ուսումնասիրությունների

Գիտելիքները դասակարգված են հետևյալ կերպ.
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ոլորտը:

• Արվեստ և հումանիտար գիտություններ,
• Գիտություն,
• Առողջապահական գիտություն,
• Հասարակական և իրավաբանական գիտություն,
• Ճարտարագիտություն:
Վերոգրյալ

բոլոր

ոլորտների

պարագայում

առաջին

աստիճանի

կրթություն

ստանալու համար անհրաժեշտ է կուտակել 240 կրեդիտային միավոր: Տվյալ
կրթական աստիճանում կրթությունն ավարտվում է ուսանողի կողմից կրթական
աստիճանի շրջանակներում նախատեսված և իրականացվող ծրագրի իրագործմամբ
և պաշտպանությամբ:
Սովորաբար, առաջին 60 կրեդիտները տրվում են ընդհանուր բլոկի առարկաներին,
որոնք անհրաժեշտ են անհրաժեշտ հիմնական կարողությունների ձևավորման
համար: Սույնն ուսանողներին հնարավորութուն է ընձեռում ներգրավվել նաև
համանման այլ ոլորտներ՝ ուսումնառությունն իրականացնելու համար:

1.3.2 Մագիստրոսի աստիճան
Կրթության երկրորդ աստիճանի մասնագիտական կրթական ծրագրերն (հետայսու՝
ՄԿԾ) ըստ գիտելիքների ճյուղերի կազմավորված չեն, և կոնկրետ ուղենիշներ
սահմանվում են միայն մասնագիտական համապատասխան կանոնակարգերի
կողմից

պահանջի

դեպքում:

Բացառությամբ,

և

միայն

կանոնակարգվող

մասնագիտությունների պարագայում (Եվրախորհրդարանի 2005/36/ԵՀ դիրեկտիվ),
կրթության երկրորդ աստիճանի ՄԿԾ-ները, որոնք համահունչ են իրենց իսկ
ուղենիշներին: Կրթության երկրորդ աստիճանը ենթադրում է 60-120 կրեդիտ:
Մագիստրոսի աստիճանը ավարտվում է ուսանողի կողմից նախագծի կամ
ավարտական-մագիստրոսական աշխատանքի շարադրմամբ և հանրային բանավոր
պաշտպանությամբ, որը ևս ներառված է աստիճանի ընդհանուր տևողության մեջ:
Հետմագիստրոսական ուսուցման պարագայում, նախաձեռնությունը պատկանում է
համալսարաններին՝ տարածքային կառավարչական մարմինների հետ համատեղ:
Վերոգրյալ մարմիններն են մշակում իրենց ռազմավարությունը, և կազմակերպում
մասնագիտական ուսուցումն ու հետազոտական վերապատրաստումները:
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1.3.3 Դոկտորական ուսուցում
Ներկայումս երրորդ աստիճանի ուսուցումը ներառում է մի շարք մասնագիտական
գործընթացներ, որոնք իրականացվում են հետազոտական աշխատանքներին
զուգահեռ,

և

ի

վերջո,

հանգեցնում

են

թեկնածուական

ատենախոսության

պաշտպանությանը: Ստորև բերված պատկերը ցույց է տալիս դոկտորական
կրթության հնարավոր փուլայնությունը.

1 տարի

2 տարի

3 տարի

Մասնագիտական գործունեություն
Խորհուրդ

է

4 տարի

5 տարի

Հավելյալ

Ավարտական

տրվում տարի

հավելյալ
տարի

գործունեություն ծավալել նաև
արտերկրում

Դոկտորական աստիճանի ուսանողն ու նրա ղեկավարը առաջին վեց ամիսների
ընթացքում ներկայացնում են թեզի հետազոտական ծրագրի ժամանակացույց, որը
դոկտորական

ծրագրի

տևողության

յուրաքանչյուր

տարվա

ընթացքում

գնահատվելու է դոկտորական ծրագրի հանձնաժողովի կողմից:
Հաջորդ բաժինը նկարագրում է այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն
դոկտորական կրթության մեջ ներգրավվելու համար:

Ընդունելություն դոկտորանտուրա
Թագավորական 43/2015 թ. հրամանագիրը

2

որոշ փոփոխություններ ներմուծեց

դոկտորական կրթության հասանելիության վերաբերյալ` նպաստելով իսպանական
համալսարանի շրջանավարտների միջազգայնացմանը: Հրամանագրի համաձայն՝
դոկտորական կրթության տևողությունը 3-4 տարի է, մագիստրոսական կրթության
համար՝

1-2

տարի:

Մագիստրոսական

կրթության

տարիների

ընթացքում

ուսանողներին տրվում են թեʹ ընդհանուր, և թեʹ մասնագիտական բլոկի գիտելիքներ՝
խթանելով նրանց մուտքը դոկտորական կրթություն (ամեն դեպքում դոկտորական
2

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf
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կրթության

համար

կրեդիտային

միավորների

նվազագույն

աստիճանը

+

մագիստրատուրա ≥ 300 կրեդիտային միավոր):
Ընդհանուր առմամբ, պաշտոնական դոկտորի աստիճան ստանալու համար
անհրաժեշտ կլինի ունենալ իսպանական պաշտոնական բակալավրի աստիճան,
կամ դրա համարժեքը, և մագիստրոսի աստիճան կամ դրա համարժեքը, պայմանով,
որ ուսումնառության երկու աստիճանների ընթացքում ուսանողները կուտակեն
նվազագույնը 300 կրեդիտային միավորը:

1.3.4 Հղումներ ազգային որակավորման շրջանակներին
Իսպանիայի որակավորման ազգային շրջանակը (Marco Español de CualificacionesMECU3) (հետայսու՝ ԻՈԱՇ) համահունչ է Որակավորման եվրոպական շրջանակին
(հետայսու՝ ՈԵ 4 : Իսպանական որակավորումներն առավել հասկանալի դարձնելու
նկատառումներով՝

կրթության

բոլոր

աստիճաններն

նկարագրված

են

ըստ

ակնկալվող վերջնարդյունքների: Այս պարագայում ավելի դյուրին է հայտնաբերել,
վավերացնել և ճանաչել ուսումնառության բոլոր տեսակների վերջնարդյունքները
(ներառյալ ոչ ֆորմալ կրթությունը)` անկախ դրանց ձեռքբերման եղանակից:
ԻՈԱՇ-ի մակարդակները 1-ից 4-ն են և համապատասխանում են ԵԲԿՏ չորս
մակարդակին՝ խորացված ՄԿՈՒ, բակալավրի, մագիստրոսի և դոկտորի աստիճան:
Դրանցից առաջինը բարձրագույն կրթության ոչ բուհական մակարդակն է, որը
միտված

է

կյանքի

ընթացքում

շարունակական

կրթությանն

օժանդակելուն:

Խորացված մասնագիտական կրթությունն ու ուսուցումը (ՄԿՈՒ) համարվում է
բարձրագույն կրթություն (ԲԿ), սակայն իրականացվում է բուհական համակարգից
դուրս: Նման խորացված ՄԿ ուսուցումը կարող է ճանաչվել ոչ միայն որպես
համալսարան ընդունվելու նախապայման, այլ նաև հնարավորություն է ընձեռում
կրեդիտներ կուտակել, քանզի ուսումնառության ընթացքում հստակ ձևակերպված են
ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունները: Վերոգրյալ չորս մակարդակները

3

Established under Royal Decree: Ministry of Education (2011). 1027/2011, Spanish qualifications
framework for Higher Education]: http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
4

Cedefop (2016). The application of learning
http://www.cedefop.europa.eu/files/3074_en.pdf
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outcomes

approaches

across

Europe.

հիմնված են Դուբլինյան նկարագրիչների վրա:
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս որակավորման տարբեր շրջանակների
համարժեքությունը:
ՈԵՇ5

ԻՍԱՇ6

ՍՈՇ7-ԵԲԿՏ

ՈՇ-ԵԲԿՏ

8

8

դոկտորանտուրա

3-րդ աստիճան

7

7

մագիստրատուրա

2-րդ աստիճան

6

6

բակալավրիատ

1-ին աստիճան

5

5

խորացված ՄԿՈւ

1-ին աստիճան

1.3.5 Գիտահետազոտական համակարգում հետազոտությունների և ԲՈւՀ-երի դերի
վերաբերյալ ազգային վիճակագրությունը
Հետազոտական

գործունեության

ֆինանսավորումը

կարող

է

լինել

ինչպես

պետական, այնպես էլ մասնավոր: Ձեռնարկություններն ամենամեծ ներդրումն են
ունեցել Հետազոտության և զարգացման (R&D) մեջ (0.63%` 2015 թ. ՀՆԱ-ում,
նպատակ

ունենալով

այն

ավելացնել

մինչև

0.72%

2020թ.

ՀՆԱ):

Ձեռնարկություններում մոտ 90.000 մարդ աշխատում է Հետազոտություն և
զարգացում բաժիններում: Բացի այդ, հանրային սեկտորում ներգրավված են տարբեր
վարչական մարմիններում գործունեություն ծավալող 40.000 աշխատակից և 74.000
գիտաշխատող: Չնայած, որ հանրային սեկտորի Հետազոտություն և զարգացում
հատվածում կատարվող ներդրումները ներկայումս նվազման միտում ունեն,
ակնկալվում է մինչ 2020թ. դրանք հասցնել 2.0% (ներկայումս 1,23%):

Հետազոտական մեթոդներ
Համալսարանական մակարդակում հետազոտությունը կարող է դիտարկվել 3
տեսանկյունից.


դասավանդման

աջակցություն.

5

EQF - European qualifications framework

6

SQF - Spanish qualifications framework

7

Սեկտորային որակավորումների շրջանակ

գիտաշխատողների
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վերապատրաստում

(դոկտորական ուսուցում)՝ միտված ոլորտի և ակադեմիայի առջև ծառացած
կարիքները բավարարելուն,


գիտելիքահեն գործունեություն. հիմնական հետազոտությունների զարգացում,
որը նպաստում է որոշակի թեմաների ավելի խորքային տիրապետմանը,



որպես գիտական և տեխնիկական հիմք հասարակության առաջընթացի
համար. տեխնոլոգիաների զարգացում, որը թույլ է տալիս բարձրացնել երկրի
տնտեսական մակարդակը և տեխնոլոգիական ինքնավարության աստիճանը:

Հետազոտությունը դասակարգվում է.
•

հիմնական հետազոտություն՝ միտված գիտելիքների զարգացմանը և
առաջընթացին,

•

կիրառական

հետազոտություն՝

միտված

գործնական

արդյունքների

ձեռքբերմանը:

Բուհերում հետազոտության կառուցվածքը
Օրենսդրությունը սահմանում է, թե ԲՈւՀ-երում ինչպես պետք է իրականացվեն
հետազոտական աշխատանքները: Կան տարբեր կառույցներ` հետազոտական
խմբեր,

բաժիններ

և

հետազոտությունների
հետազոտության

բուհերի
բնորոշ

գծով

հետազոտական

կազմակերպչական

պատասխանատու

ինստիտուտներ:
կառուցվածքը

փոխնախագահը

Բուհերում

հետևյալն

է.

համարվում

է

հետազոտության ղեկավարն ու դիտարկվում է որպես բարձրագույն կոչում: Ստորև
բերված է տարբեր միավորների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն:

1.4

Բուհերի ու ձեռնարկությունների

միջև հարաբերություններ. պրակտիկա,

ուսումնառություն/վերապատրաստում այլ հաստատության ներքո, որոշակի
կիրառական գործունեություն իրականացնելու նպատակով կազմակերպված
պրակտիկ գործունեություն այլ հաստատությունում և այլն:
ԲՈւՀ-երի

և

ձեռնարկությունների

միջև

հարաբերությունները

հիմնականում

իրականացվում են հետազոտության և ուսանողական պրակտիկայի ոլորտում:
Համալսարանի

կամ

ձեռնարկության

աշխատակազմի

դասախոսները

շարժունակության ծրագրերի չեն մասնակցում: Հետազոտության պայմանագրերը
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կարող

են

կնքվել

համալսարանի

և

հետազոտությունները

ֆինանսավորող

ձեռնարկությունների միջև: Այլ դեպքերում, հետազոտության ֆինանսավորման
հայտարարությունը պարտադիր է պետական-մասնավոր սեկտոր գործընկերության
ձևավորման համար, որպեսզի ստեղծվի պետական միջոցներ ձեռք բերելու համար
համակցված մի համընկերություն:
Ուսումնառության/վերապատրաստման

նկատառումներով

ընկերություններում

կազմակերպվող տեղաբաշխումներն օգնում են ուսանողներին աշխատանքային
ոլորտն ավելի լավ հասկանալ, ինչպես նաև կիրառել արդյունաբերական, գործարար
կամ

ինստիտուտների

հետազոտական

մեթոդներն

իրենց

աշխատանքում:

Դոկտորական ծրագրերը ևս ներառում են այն ոլորտները, որտեղ պետք է
դոկտորանտների

տեղաբաշխումներ

իրականացվեն.

Օրինակ՝

տարբեր

ընկերությունների հետազոտական բաժիններ:
Ուսումնառության/վերապատրաստման

նկատառումներով

ընկերություններում

պրակտիկ գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ է, որ համալսարանի և
ուսանողների միջև կամ գործնական ուսուցման համար ներգրավված ընկերության և
հաստատության միջև նախապես ստորագրվի կրթական համագործակցության
համաձայնագիր: Սույն համաձայնագիրը ստորագրվում է ռեկտորի կամ իրավասու
պրոռեկտորի

և

տվյալ

ընկերության

կամ

կազմակերպության

օրինական

ներկայացուցչի կողմից:
Վերջին տարիներին պրակտիկաների և ուսումնառության/վերապատրաստման
նկատառումներով

ընկերություններում

պրակտիկ

գործունեություն

ծավալելու

նպատակով իրականացվող տեղաբաշխումների քանակը զգալիորեն մեծանում է՝
շնորհիվ շրջանավարտներին՝ տեղական աշխատաշուկայում ներգրավելուն ուղղված
հասարակության կողմից մեծ հետաքրքրությանը: Վերոգրյալ հարաբերությունները
կարգավորվում

են

տարբեր

օրենքներով:

Ուսանողական

պրակտիկանները

դասակարգվում են որպես աշխատանքային պրակտիկա` ընդգրկված լինելով
ուսումնական ծրագրերում կամ աշխատանքային պրակտիկայում:
Հարկ է նշել նաև, որ յուրաքանչյուր համալսարանում գործունեություն է ծավալում
Համալսարանական

հանձնաժողովը,

որը

հաստատում

է

ռազմավարական

որոշումները և վերահսկում է համալսարանի գործունեությունը: Հանձնաժողովը
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ներառում է հասարակության տարբեր շահագրգիռ կողմեր՝ ջանալով ապահովել
համապատասխան ձեռնարկությունների ներկայացվածությունը:
Համալսարանները նպաստում են արդյունքների տարածմանը և հետազոտության
շահագործմանը: Մի կողմից սա պետք է արվի, քանի որ ֆինանսավորումն ու
հետազոտության արդյունքները փոխկապակցված են: Իսպանիան բաժանված է
մարզերի և յուրաքանչյուր մարզային վարչակազմ ունի բուհերում քաղաքացիների
գումարներն ավելի արդյունավետ օգտագործելու իր հատուկ բանաձևը: Մյուս
կողմից, բուհերը գիտեն, որ հետազոտությունն ու դրա արդյունքների շահագործումը
հաստատության հաջողության գրավականն են: Հետևաբար, բուհերը սովորաբար
ունենում են հետազոտական ծրագրերի դրամաշնորհների, շարժունակության,
արտոնագրերի, հասարակությանը հետազոտության արդյունքների փոխանցման
հետ կապված մրցանակների շնորհման ծրագրեր: Վերջին տարիներին մեծ ջանքեր
են

գործադրվել

շրջանավարտների

ձեռներեցությամբ

զբաղվելու

հարաբերակցությունը բարձրացնելու ուղղությամբ: Ուսանողական սթարթ-ափների
համար ֆինանսավորում գտնելու նպատակով հայտարարվում են մի շարք
մրցույթներ:

1.5

Դոկտորական կրթության հակիրճ նկարագրություն

1.5.1 Ինչպե՞ս է դոկտորական կրթությունը կազմակերպվում Իսպանիայում
Իսպանական բուհերն առաջարկում են դոկտորական ծրագրերի լայն շրջանակ՝


արվեստ և հումանիտար գիտություններ,



գիտություն,



հասարակական և իրավական գիտություններ,



առողջապահություն,



ճարտարագիտություն:

Իսպանիայում երրորդ աստիճանի կրթությունը կարգավորվում է Կրթության,
մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից: Քանի որ կրթության բնագավառում
իրավասությունները փոխանցվում են տարածաշրջանային կառավարություններին,
3-րդ աստիճանի կրթության համար նախատեսված համընդհանուր սխեմայից զատ,
յուրաքանչյուր տարածաշրջան ունի իր առանձնահատկությունները: Գոյություն ունի
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դոկտորական ծրագրերի կենտրոնական բազա, որը հասանելի է հանրությանը:
Կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որի իրավասությունների
շրջանակում է հաստատել կամ մերժել այս կամ այն առաջարկը, սովորաբար
ուղղակի կյանքի է կոչում տարածաշրջանային որոշումները:
Որակի գնահատման և հավատարմագրման ազգային գործակալությունն իր
ներկայացուցչություններն

ունի

տարբեր

մարզերում՝

հիմնադրամների,

գործակալությունների, ինստիտուտների և այլնի տեսքով: Այսպիսով, ակնկալվում է,
որ

մարզերում

գործունեություն

ծավալող

համալսարանների

դոկտորական

ծրագրերի գնահատումն իրականացվելու է որակի վերահսկման արտաքին անկախ
կենտրոնի

կողմից,

որն

արդյունքների

մասին

կտեղեկացնի

մարզային

կառավարությանը, որն էլ հավանության կարժանացնի, կամ կմերժի այս կամ այն
դոկտորական ծրագիրը: Եթե դոկտորական ծրագիրն իրականացվում է համատեղ՝
մեկից ավել մարզի ներգրավմամբ, համալսարաններից մեկը գործում է որպես
գլխավոր համակարգող և դոկտորական ծրագրի գնահատումը կատարվում է տվյալ
տարածաշրջանի որակի գործակալության միջոցով:

1.5.2

Երրորդ աստիճանի դոկտորական կրթություն տրամադրող ԲՈւՀ-երի
քանակը

Այսօր գոյություն ունի 42 իսպանական համալսարան, որտեղ հնարավոր է
դոկտորական կրթություն իրականացել:
Հետազոտության

բնագավառները

սահմանվում

են

տարածաշրջանային

մակարդակներում` ավելի շատ միջոցներ հատկացնելով այդ ռազմավարական
թեմաներին համահունչ հետազոտական ծրագրերին:
Հետազոտությունն իրականացվում է դոկտորական ծրագրերին զուգահեռ:
Դոկտորական

ատենախոսության

գնահատման

սանդղակը.


անհամապատասխան



բավարար



լավ



գերազանց
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համար

գործում

է

հետևյալ

Գնահատող հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ պետք է ներկայացնի տրված
որակավորման մասին զեկույց: Ի հավելումն, թեկնածուական ատենախոսությունը
կարող է ունենալ նաև «cum laude» (գովասանքի արժանի) նշումը, եթե ուսանողի
ընդհանուր գնահատականը գերազանց է, և այս դեպքում բոլոր անդամները
մասնակցում են գաղտնի քվեարկությանը` միաձայնության սկզբունքով:
Բնական

և

հումանիտար

գիտությունների

բնագավառներում

յուրաքանչյուր

համալսարանում լավագույն թեզի համար մրցանակներ են շնորհվում:

1.5.3 Դոկտորական կրթության ազգային վիճակագրություն8
Երրորդ աստիճանի կրթություն ստացող ուսանողների թիվը 28.546 է, որից 27.390
պետական, իսկ 1.156-ը՝ մասնավոր հաստատություններում:
Ներոգրյալ աղյուսակը ներկայացնում է 2014-2015թթ. դոկտորական աստիճանում
ներգրավված և արդեն իսկ պաշտպանած ուսանողների քանակը.
2011թ. դոկտորական կրթության վերջնաժամկետների վերաբերյալ կատարված
փոփոխությունները նպաստեցին 2016թ.-ին պաշտպանված դոկտորական թեզերի
աճին գրեթե 112%-ով:

Ենթագլուխ 2 - Դոկտորական ուսուցման բնույթն ու բնութագրիչ գծերը

2.1

Դոկտորական

ծրագրի

ձևավորման

վերաբերյալ

տեղեկատվություն

(մեթոդաբանություն, կրեդիտներ և այլն)
Իսպանական

դոկտորանտուրան

կրեդիտներով

չի

չափվում:

Չնայած

սրան

գոյություն ունեն որոշ ձևավորող ընթացակարգեր, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն
դոկտորական ուսուցման ընթացքում: Այս գործողություններից յուրաքանչյուրը
համապատասխանեցվում է կոնկրետ դոկտորական ծրագրին և կարող է առնչվել
ինչպես

ընդհանրական,

այնպես

էլ՝

մասնավոր

հմտություններին

և

կարողություններին:
8

Datos
y
Cifras
del
Sistema
Universitario
Español.
Curso
2015-2016.
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf
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Ուսուցման ճյուղ

Դոկտորական

Ներգրավված

ծրագրերի թիվ

ուսանողների
թիվ

Հասարակական

255

7,628

251

5,203

Արվեստ և հումանիտար 157

5,086

գիտություններ

և

իրավագիտություն
Ճարտարագիտություն

գիտություններ
Առողջապահական

170

6,564

Բնական գիտություններ

225

4,065

Ընդհանուր

1,035

28,546

Տարի

Պաշտպանված

գիտություններ

դոկտորական
թեզերի քանակ
2011

9.483

2012

10.504

2013

10.889

2014

11.316

2015
2016

14.694
20.049

Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս 2016թ. ուսումնական տարվա
29

ընթացքում պաշտպանված դոկտորական թեզերի թիվը՝ ըստ ուսումնասիրության
ոլորտի:

Գիտության ոլորտ

Պաշտպանված
դոկտորական
աշխատանքներ

Սպասարկում

75

Գյուղատնտեսություն – անասնաբուժություն

360

Կրթություն

958

Համակարգչային գիտություն

958

Բիզնես, կառավարում և իրավունք

1.348

Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և 1.601
ճարտարապետություն
Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և 2.256
փաստաթղթավորում
Առողջապահական

և

սոցիալական 3.015

գիտություններ
Արվեստ և հումանիտար գիտություններ

3.104

Բնական գիտություններ

5.536

2.2 Երրորդ աստիճանի կրթության բնութագրիչ գծերը.

2.2.1

Երրորդ

աստիճանի

կրթության

կազմակերպումը.

հավաքագրում,

ընդունելություն և ներգրավվում ուսումնական ծրագրում
Դոկտորական ծրագրին դիմելուց առաջ ուսանողը պետք է կապ հաստատի
հնարավոր թեզի ղեկավարի հետ: Նախ և առաջ անձը կարող է կապ հաստատել
կոնկրետ դոկտորական ծրագրի համակարգողի հետ:
Դոկտորական ծրագրի ընդունելության գործընթացն ուղղակիորեն կապված է
դիմողի և պատասխանատու կրթական հանձնաժողովի հետ: Դոկտորական ծրագրին
30

դիմելիս թեկնածուներին խորհուրդ են տրվում հետևյալ քայլերը.


ստուգել

միասնական

ընդունելության

և

հատուկ

ընդունելության

պահանջներին վերջինիս համապատասխանությունը,


վերհանել իրենց նախընտրած դոկտորական ծրագրի մասին մանրամասները,



կապ հաստատել դոկտորական ծրագրի համակարգողի և թեզի հնարավոր
ղեկավարի հետ,



դիմել դոկտորական դպրոցին` ընդունելության հայտը լրացնելով և կցելով
բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Ուսանողի դոկտորական ծրագրին համապատասխանությունը ստուգելուց հետո
դոկտորական

դպրոցն

ուղարկում

է

փաստաթղթերը

համապատասխան

դոկտորական ծրագրի ակադեմիական հանձնաժողովին, որպեսզի այն կայացնի
ուսանողի ընդունելության մասին որոշումը:
Ընդունվելու դեպքում ակադեմիական հանձնաժողովը ուսանողին դասախոս կկցի:
Ուսանողը

պետք

է

կցված

դասախոսի

և

ղեկավարի

հետ

միասին

կնքի

ուսումնառության պայմանագիր, որը պետք է տրամադրվի դոկտորական դպրոցին՝
այլ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ:
Բոլոր

անհրաժեշտ

փաստաթղթերը

ժամանակին

և

թղթային

տարբերակով

ստանալուց հետո Ալկալա դե Էնարես համալսարանի դոկտորական դպրոցն
ուսանողներին տեղեկացնում է իրենց ընդունման մասին: Եթե ակադեմիական
հանձնաժողովը մերժի ընդունելությունը, ապա ուսանողները կարող են որոշման
մասին տեղեկանալուց հետո երեք օրվա ընթացքում բողոք ներկայացնել: Եթե
որոշումը միևնույն է բացասական մնա, ուսանողները կարող են դիմել ռեկտորին:
Ընդունելությունից հետ ուսանողները կընդգրկվեն համապատասխան դոկտորական
ծրագրում՝

ինքնագրանցման

համապատասխան

համակարգի

միջոցով:

Ուսանողները նաև կընտրեն իրենց վճարման մեթոդը:
Յուրաքանչյուր ծրագրի Որակի հանձնաժողովը իր տարեկան հաշվետվության մեջ
պետք է վերլուծի գրանցման տվյալները և ուսումնասիրի շահագրգիռ կողմերի
բողոքներն

ու

առաջարկությունները`

ընդունելության

գործընթացում

առկա

խնդիրների, դժվարությունների կամ անոմալիաների հայտնաբերման համար:
Վերոգրյալն իրականացնելու համար հաշվի են առնվում ներոգրյալ ցուցիչները.
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ընդունելության տեղերի տոկոսը,



ընդունելության տվյալների թարմացումը:

Յուրաքանչյուր ծրագրի որակի ապահովման հանձնաժողովն ունի ներոգրյալ
փաստաթղթերը.


նախա-գրանցումային ձևաթղթեր կամ ընդունելության հայտ,



ընդունվածների տվյալներ:

2.2.2 Ուսումնառություն
Ուսանողների դոկտորական աստիճանին համապատասխան հմտություններ ձեռք
բերելուն

նպաստելու

ուսումնառության

համար

տարբեր

Դոկտորական

դասընթացներ,

դպրոցներն
որոնք

առաջարկում

միասին

կազմում

են
են

ուսումնառության համակողմանի ռազմավարություն՝ առկա տարբեր դոկտորական
ծրագրերի համակարգողների հետ գործակցությամբ: Այն սովորաբար ներառում է.
• ընդհանրական հմտությունների ուսուցում,
• հատուկ վերապատրաստման գործողություններ:
Ուսանողները պետք է իրենց դոկտորական կրթության ընթացքում իրականացնեն
գործողությունների արձանագրում՝ համապատասխան փաստաթղթերում:

Ընդհանրական հմտություններ
Յուրաքանչյուր ակադեմիական տարի դոկտորական դպրոցը կազմակերպում է
կամընտրական դասընթացներ, որոնք թիրախում են 3 տեսակի ընդհանրական
հմտությունների ձևավորումը: Դրանց նպատակն է ձևավորել բոլոր դոկտորական
ծրագրերին հատուկ հմտություններ և անձնական կարողություններ:


Սեմինարներ՝ դոկտորական դպրոցը տարեկան կտրվածքով առաջարկում է
սեմինարների

շարք՝

տեղեկատվության

հայթայթում

և

կառավարում,

հետազոտության բանավոր և գրավոր ներկայացում, ծրագրի ներկայացում,
հետազոտության էթիկա և այլ թեմաներով: Խորհուրդ է տրվում այս
սեմինարներին մասնակցել դոկտորական ուսուցման առաջին կամ երկրորդ
տարիների ընթացքում


Երիտասարդ հետազոտողների սեմինարներ՝ այս սեմինարները ուսանողին
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տալիս են իրենց հետազոտությունն ու դրա նախնական արդյունքներն իրենց
դասընկերներին և դասախոսներին ներկայացնելու հնարավորություն:


Կազմակերպություններում
կացությունը»՝

մեր

կամ

հաստատություններում

դոկտորական

ծրագրերում

«հետազոտական

նախատեսված

է

«հետազոտական կացություն» ընկերությունների կամ հաստատությունների
հետազոտական

բաժիններում:

Վերոգրյալ

այցերի

ընթացքում

դոկտորանտների համար առավել հասկանալի է դառնում աշխատաշուկայի
տեսլականը:

Սրանից

զատ,

հետազոտական

մեթոդաբանությունը

արդյունաբերության մեջ կամ հաստատություններում ներդնելն ավելի դյուրին
է դառնում:

Այլ ընդհանրական հմտություններ
Դասավանդվող ընդհանրական հմտությունների հետ մեկտեղ, ուսանողները կարող
են ընտրել այլ բուհերի կամ հաստատությունների թեʹ իսպաներենով, և թեʹ օտար
լեզվով դասավանդվող դասընթացներ, սեմինարներ և այլն՝ առկա կամ առցանց:
Արդյունքում ուսանողը ստանում է համապատասխան վկայագիր: Օրինակ`
ուսանողը կարող է գրանցվել Coursera, edX, MiriadaX և այլ առցանց հարթակներում
առկա ծրագրերին:
Այս բոլոր գործողությունների բովանդակությունը պետք է համապատասխանի
դասավանդվող հմտությունների ուսումնառությանը: Դոկտորանտը նաև պետք է
նախօրոք ունենան դասախոսի և թեզի ղեկավարի հաստատումը:
Հատուկ գործողություններ
Յուրաքանչյուր դոկտորական ծրագիր ունի ուսանողների հետաքրքրություններին
համահունչ մի շարք հատուկ ուսումնական նախաձեռնություններ: Ծրագրի
ակադեմիական

հանձնաժողովը

չափորոշիչների

սահմանման,

պատասխանատու
դրանց

է

նպատակների

դրանց
ու

պլանավորման,
բովանդակության

սահմանման և հսկողության ընթացակարգերը ձևակերպելու համար: Վերոնշյալ
հատուկ միջոցառումների շարքը տարբեր է՝ ըստ դոկտորական ծրագրի:

2.2.3 Թեզի ղեկավարի կարգավիճակը, իրավասությունները և դերը
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Դոկտորական հետազոտությունն իրականացվում է ղեկավարի վերահսկողության
ներքո` դոկտորական ատենախոսությունների գրավոր ձևաչափի, թույլտվության և
փորձաքննության կանոնակարգի համաձայն:

Դոկտորական ծրագրի ընդունելության պահին կամ ոչ ուշ, քան ընդունելությունից
հետո

երեք

ամսվա

ընթացքում,

դոկտորական

ծրագրի

պատասխանատու

ակադեմիական հանձնաժողովը յուրաքանչյուր ուսանողին կցում է դոկտորական
թեզի ղեկավար, որը կարող է լինել իսպանացի կամ օտարերկրյա դոկտոր:

Թեզի ղեկավարը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում ուսումնառության
գործողություններին համահունչ և համապատասխան լինելու համար, թեզի թեմայի
ազդեցիկության և նորույթի համար, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում
պլանավորման և մասնագիտացմանն ուղղված այլ նախագծեր և գործողություններ
իրականացնելու համար: Ղեկավարի հիմնական պարտականություններն են `


ընդունել դպրոցի կողմից կնքված ուսումնառության համաձայնագիրը,



պարբերաբար վերանայել գործունեության մասին արձանագրությունը,



պարբերաբար զեկուցել և հաստատել հետազոտական պլանի ընթացքը,



հավաստիանալ,

որ

ուսանողների

հետազոտության

արդյունքներն

արգասաբեր են, ենթակա են տարածման և օգտագործման, օրինակ՝
հետազոտական

այլ

համատեքստեր

փոխանցման,

կամ,

ըստ

անհրաժեշտության, առևտրակայնացման դիտանկյուններից,


պատրաստել զեկույց դոկտորական թեզի վերաբերյալ:

Թեզը կարող է միաժամանակ ղեկավարվել մի քանի ղեկավարների կողմից, եթե
առկա են ակադեմիական համապատասխան հիմքեր, ինչպիսիք են թեմայի
միջառարկայական բնույթը, կամ ազգային և/կամ միջազգային գործընկերներ
ներառող ծրագրերը:

Դոկտորական թեզերի ղեկավարները պետք է համապատասխան հետազոտական
փորձառություն ունենան և համապատասխանեն ներոգրյալ չափանիշներին.
34



հետազոտական նախագծերի առաջնորդում,



մասնակցություն հետազոտական նախագծերին,



դոկտորական թեզերի ղեկավարում,



հրատարակություններ:

2.2.4 Թեզի պաշտպանություն
Դոկտորական

թեզը

դոկտորական

աստիճանի

ուսանողի

կողմից

գրված

հետազոտական աշխատանք է և հետազոտական ծրագրի հիմնական տարրն է:
Հնարավոր

է

թեզը

համապատասխան

ներկայացնել

որպես

պարբերականներում

ուսանողի

կողմից

հրատարակված

գրված

և

հետազոտական

հոդվածների միասնություն: Հոդվածները պետք է լինեն ամենաքիչը երեքը: Ի
հավելումն հոդվածների՝ թեզը պետք է ներառի նաև համառոտ նկարագրություննախաբան, որը ընդհանուր առմամբ կներկայացնի հետազոտության արժեքը՝
ընդգծելով թեզի ընդհանուր գաղափարային գիծը: Այս դեպքում նաև անհրաժեշտ
կլինի ավելացնել վերջին գլուխ՝ որպես վերջաբան:

Գիտական հանձնաժողովը կհաստատի թեզի հանձնումը: Եթե թեզն ուղարկվի
պաշտպանության, Գիտական հանձնաժողովը կպատրաստի և կհաստատի նիստի
առաջարկը՝ օգտագործելով ստանդարտ ձևաթուղթը:
Նիստը կնշանակվի Պաշտոնական հետբուհական հետազոտությունների կոմիտեի
կողմից:
Նախորդ

որոշումների

ներքո

ծրագրերի

համար

պատասխանատու

կլինի

համապատասխան ընթացակարգերն իրականացնող բաժինը:
Դոկտորական ատենախոսություն գրող օտարերկրյա այն ուսանողների դեպքում,
որոնք իրենց դոկտորական թեզը գրում են ոչ իրենց մայրենի լեզվով, կկիրառվեն
օտար լեզվի իմացությանը ներկայացվող ընդունելության պահաջները:
Եթե

դոկտորական

թեզը

գրված

է

համատեղ

ուսուցման

սկզբունքով,

անհրաժեշտության դեպքում հաշվի կառնվի համաձայնագրում նշված լեզվի
պահանջը:
Ստորև ներկայացված պատկերը ցույց է տալիս իսպանական դոկտորական թեզի
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վերջին փուլի գործողությունները:

Դոկտորական թեզի պաշտպանության վերջին փուլ
Ակադեմիական
հանձնաժողովը
ուսանողի
առաջադիմության
վերաբերյալ
հարցում է
կատարում
դոկտորական
դպրոցին

Ակադեմիական
հանձնաժողովը
հաստատում է
թեզի հանձնումն ու
առաջարկում է
նիստ գումարել

Պաշտպանություն

Թեզի փոխանցումը
դոկտորական դպրոց

Նախագահը գումարում է նիստը և
քարտուղարը արդյունքների մասին
տեղեկացնում է ուսանողին
պաշտպանության մասին առնվազն 10
օր առաջ

Ուսանողը վճարում
է
պաշտպանության
ծախսերը

Թեզի առկայության
հաստատումը 10
աշխատանքային
օրվա ընթացքում

Թեզի
պաշտպանություն
ը թույլատրվում է
և Պաշտոնական
հետբուհական
հետազոտություն
ների կոմիտեի
կողմից նիստ է
գումարվում

Փաստաթղթերի պատրաստումից մինչև քննություն ժամանակահատվածը կազմում է
4 ամիս:
Դոկտորական կանոնակարգերը սահմանում են, որ քննությանը ներկայացված
աշխատանքը
Եվրամիության

հետագայում
այլ

փոփոխման

երկրներին,

ենթակա

որոնք

չէ:

Սա

խրախուսում

պաշտպանությունից հետո աշխատանքը բարելավել:
2.2.5 Դոկտորական ուսումնասիրությունների դիվերսիֆիկացիա
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չի

վերաբերում

են

ուսանողին,

Դոկտորական ուսումնասիրությունների շրջանակներում կազմակերպությունների և
համալսարանների

միջև

կապն

ամրապնդելու

համար,

Իսպանական

կառավարությունը կանոնակարգում ամրագրել է դոկտորական թեզի համատեղ
կազմակերպման

հնարավորությունը:

Այս

գաղափարի

հիմքում

ընկած

է

դոկտորական թեզերի թեմաների ընտրության ընթացքին կազմակերպությունների
ներգրավումը:

Այսպիսով

դոկտորական

ուսումնասիրության

արդյունքներն

ուղղակիորեն փոխանցվում են հանրությանը:
Արդյունաբերական

դոկտորանտների

թիվն

ավելացնելու

համար

տարբեր

միջոցառումներ են ձեռնարկվել, քանզի այսպիսով ուսանողը նաև ստանում է
աշխատավարձ՝ իր դոկտորական թեզը գրելու համար: ԲՈՒՀ-ի կողմից նշանակված
ղեկավարը պետք է ձեռնարկության հետ համաձայնեցնի հետազոտական թեմաներն
ու վերահսկի աշխատանքները ճիշտ այնպես, ինչպես և իրականացնում է
համալսարանում դոկտորական ուսումնասիրությունն իրականացնող ուսանողի
նկատմամբ:

2.2.6 Դոկտորական ուսումնասիրությունների միջազգայնացում

Շարժունության ծրագրեր
Շարժունության

ծրագրերում

անհրաժեշտության

համալսարանի

պարագայում

նաև

դասախոսական

հետազոտողների

և

կազմի

և,

փորձագետների

մասնակցությամբ փորձ է արվում մեծացնել համալսարաններում դոկտորական
ուսումնասիրությունների թիվը և խթանել իսպանական և արտասահմանյան
հաստատությունների
իսպանական

և

միջև

գործակցությունը:

արտասահմանյան

բուհերի

Ուսանողների
միջև

շարժունությունն

իրականացվող

համատեղ

ծրագրերի անքակտելի մասն է կազմում:
Շարժունության խթանմանն են ծառայում հետևյալ գործողությունները.


համալսարանների միջև համատեղ դոկտորական ծրագրերի մշակում,



ուսումնական

պլանի

մշակում

և

հաստատում

երկու

կամ

ավելի

համալսարանների կողմից,


համաձայնագրի

կնքում,

որը

սահմանում

է

ուսումնասիրության

իրականացման ակադեմիական և վարչական պայմանները,
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անհրաժեշտության

դեպքում

համաձայնագիրը

սահմանում

է

ինչպես

դասախոսական կազմի, այնպես էլ, ուսանողների պարագայում, գործող
շարժունակության սխեման,


դոկտորական աստիճանի համատեղ դասավանդման համաձայնագրերի
ձևակերպում,



կրթության

նախարարության

կողմից

առաջարկվող

շարժունակության

դրամաշնորհների և ենթաօրենսդրական ակտերի տարբեր ձևաչափերի
սահմանում,


միջազգայնորեն ճանաչված դոկտորական թեզերի ուսումնասիրություն,



թեʹ դասախոսական կազմի և թեʹ ուսանողների դասավանդման ընդլայնմանն
ուղղված դրամաշնորհների կազմակերպում,



կարճաժամկետ

այցերի

համար

յուրաքանչյուր

համալսարանի

կողմից

հետազոտական աշխատակազմին և համալսարանի դասախոսական կազմին
կրթաթոշակների տրամադրում:

Միջազգայնորեն ճանաչված դոկտորական աստիճան
Իսպանական դոկտորական աստիճանը կարող է ունենալ միջազգային դոկտորական
աստիճանի ճանաչում (Միջազգային դոկտոր): Այս դեպքում պետք է բավարարվեն
ներոգրյալ պահանջերը.


Նախանշված ժամանակահատվածում դոկտորական ուսանողը պետք է
Իսպանիայից դուրս մեկից երեք ամիս այլ ԲՈւՀ-ում կամ հեղինակավոր
գիտահետազոտական

կենտրոնում

ուսումնասիրություններ

և

հետազոտական աշխատանքներ իրականացնի: Այս ժամանակաշրջանը և այդ
ընթացքում իրականացված գործունեությունը պետք է հաստատվի տնօրենի և
լիազորվի Ակադեմիական հանձնաժողովի կողմից՝ ներառվելով Դոկտորական
գործողությունների փաստաթղթում:


Դոկտորական թեզի մի մասը՝ ամփոփ նկարագիրն ու վերջաբանը, պետք է
գրվի և ներկայացվի ընդունված լեզուներից մեկով, որպեսզի տվյալ ոլորտում
գիտելիքների

պատշաճ

փոխանցում

ապահովվի:

Սա

չպետք

է

լինի

Իսպանիայում ընդունված պաշտոնական լեզուներից որևէ մեկը: Այս օրենքը
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սակայն չի գործի Իսպանիայից դուրս իրականացված հետազոտությունների
վրա և այն դեպքում, երբ փորձագետները Իսպանախոս երկրից են:


Թեզը պետք է գնահատի առնվազն երկու ոչ իսպանական բարձրագույն
կրթության կամ հետազոտական հաստատության փորձագետ դոկտոր,
առնվազն մեկ ոչ իսպանական բարձրագույն ուսումնական հաստատության
կամ գիտահետազոտական կենտրոնի փորձագետ, որն ունի դոկտորի
աստիճան:

Թեզի պաշտպանությունը պետք է իրականացվի համալսարանում որտեղ ուսանողն
իրականացնում է դոկտորական հետազոտությունը, իսկ համատեղ դոկտորական
ծրագրերի դեպքում՝ մասնակից համալսարաններից որևէ մեկում՝ համաձայն
համագործակցության մասին պայմանագրում նշված կանոնների:
Դոկտորական թեզի հանձնման ժամանակ ուսանողը պետք է ունենա թեզի
պաշտպանության լեզվի B2 մակարդակ, եթե այն տարբեր է իր մայրենի լեզվից:

Համատեղ դոկտորական աստիճան
Միևնույն ժամանակ, հնարավոր է համատեղ դոկտորի աստիճանի ուսուցում
(«համատեղ

դոկտորի

աստիճան»

կամ

«համատեղ

ուսուցանված

դոկտորի

աստիճան»), որը շնորհվում է երկու (կամ ավելի) տարբեր հաստատությունների
կողմից, որոնք համատեղ են պատասխանատու հետազոտողի աշխատանքի
ղեկավարման ու համակարգման համար:
Համատեղ դասավանդման գործընթացը պետք է համապատասխանի հետևյալ
պահանջներին.


Դոկտորական աստիճանի ընդունելության, դոկտորական թեզի ընդունման և
քննության

եղանակները

սահմանվում

են

համապատասխան

համալսարաների կողմից:


Համատեղ ղեկավարման սկզբունքով դոկտորական ծրագիր իրականացնել
ցանկացող ուսանողներն իրենց աշխատանքներն իրականացնում են երկու
ղեկավարների պատասխանատվության ներքո:



Յուրաքանչյուր թեզի համատեղ ուսուցումը իրականացվում է ներգրավված
երկու

բուհերի

միջև

կնքված
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համաձայնագրի

շրջանակներում՝

փոխադարձության սկզբունքով:


Դոկտորական

աստիճանի

թեկնածուն

գրանցված

է

լինում

երկու

համալսարաններում էլ, բայց ազատվում է դրանցից մեկի վարձավճարից:
ԲՈւՀ-երի միջև կնքված համաձայնագրով նշվում է, թե որ համալսարանի
վարձավճարից է ազատվում ուսանողը:


Հետազոտություն

իրականացնելու

և

թեզը

գրելու

ժամանակաշրջանը

առավելագույնը 3 տարին է՝ համաձայնագրի ստորագրման օրվանից ի վեր:
Համաձայնագիրը սահմանում է նաև համալսարաններից յուրաքանչյուրում
ուսանողի

կացության

ժամանակաշրջանը:

Այս

ժամանակահատվածից

առնվազն 6 ամիս ուսանողը անցկացնում է համալսարաններից մեկում, իսկ
մնացյալ

ժամանակահատվածը՝

մյուսում:

Կացության

յուրաքանչյուր

ժամանակահատված կարող է բաժանվել մի քանի մասի:


Յուրաքանչյուր երկրի կողմից սահմանված կանոնակարգերի համաձայն՝
երկու համալսարանները օժանդակում են ուսանողի կողմից իրականացված
հետազոտության

արդյունքների

հրատարակմանը,

տարածմանն

ու

անվտանգությանը:


Թեզը քննվում է միայն հաստատություններից մեկում: Այս մասին դրույթը
ներառվում է հաստատությունների միջև կնքված համաձայնագրում:



Թեզի քննության հանձնաժողովը հաստատվում է երկու հաստատությունների
փոխադարձ համաձայնությամբ և դրա կազմը ձևավորվում է երկու երկրների
գործող օրենսդրության համաձայն:



Թեզը պետք է գրվի գիտության տվյալ բնագավառի համար ընդունված
լեզուներից մեկով և հավելվի համատեղ ուսուցում իրականացնող երկրներից
մեկի պաշտոնական լեզուներից մեկով գրված նախաբանով:

2.3 Երրորդ աստիճանի կրթության դիրքավորումը
Իսպանիայի
դոկտորական

համալսարանների
դպրոց,

համաձայն

ինքնավարության
յուրաքանչյուր

շնորհիվ,

յուրաքանչյուր

համալսարանում

մշակված

ռազմավարական ուղղությունների, առաջարկում է իր դոկտորական ծրագրերը:
Դոկտորական

հետազոտական

թեմաները
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սովորաբար

քննարկվում

են

հետազոտության ոլորտում իրենց ասելիքն ունեցող անձանց հետ: Հարկ է նշել, որ
յուրաքանչյուր դոկտորական ծրագիր ունի 3 հետազոտող, որոնք գործունեություն են
ծավալում

իրենց

հետազոտական

հետաքրքրությունների

և

հետագծի

շրջանակներում:
Գիտության ճյուղ

2011

Հասարակական գիտություններ 65.1%

2014
64.6%

և իրավունք
Ճարտարապետություն

և 70.3%

67.8%

հումանիտար 52.5%

50.7%

ճարտարագիտություն
Արվեստ

և

գիտություններ
Առողջապահական

77.0%

76.2%

59.6%
66.2%

57.0%
68.3%

գիտություններ
Բնական գիտություններ
Ընդհանուր

Չնայած այն հանգամանքին, որ յուրաքանչյուր համալսարան կարող է ունենալ
դոկտորական ծրագիր, տարածաշրջանային կառավարությունները տրամադրում են
ֆինանսավորում

տարբեր

հայտարարությունների

միջոցով

և

միայն

լուրջ

հետազոտական արդյունքներ ցուցաբերող դոկտորական ծրագրերն են ստանում
ֆինանսական օժանդակություն: Այսպիսով, սա մրցակցային համակարգ է, որտեղ
գոյատևելու համար անհրաժեշտ է ցուցաբերել հետազոտական լավ արդյունքներ:
Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր համալսարան ինքը ստիպված կլինի վճարել
կառույցի պահպանման ծախսերը: Բուհերի ստացած ֆոնդերը առնչվում են
դոկտորական ծրագրերի հետազոտությանն ու դրանց որակին:
Վեց ամիսը մեկ անգամ դոկտորական ծրագիրը գնահատվում է Որակի ապահովման
արտաքին գործակալության կողմից: Գնահատումն իրականացվում է տարբեր
ցուցանիշներով: Ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու համար գոյություն
ունի գնահատման նվազագույն շեմ:
Միևնույն ժամանակ դոկտորական ծրագիրը կարող է դիմել որակի հատուկ
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գնահատականի արժանանալու համար: Գոյություն ունեն կրթաթոշակ շնորհող
այնպիսի մրցույթներ, որոնց կարող են դիմել միայն նման բարձր որակ ունեցող
դոկտորական ծրագրերը:
Գիտության ճյուղ

2011

2014

Հասարակական

93.7%

94.7%

և 96.9%

95.1%

հումանիտար 94.0%

94.8%

գիտություններ և իրավունք
Ճարտարապետություն
ճարտարագիտություն
Արվեստ

և

գիտություններ
Առողջապահական

96.9%

96.5%

94.0%
95.3%

91.3%
94.4%

գիտություններ
Բնական գիտություններ
Ընդհանուր

Դոկտորանտների

զբաղվածության

ուսումնասիրությունը

դիտարկելիս

ստորև

ներկայացված առաջին աղյուսակը պատկերում է աշխատանք ունեցող մարդկանց
տոկոսը,

որոնք

չունեն

դոկտորական

աստիճան,

իսկ

երկրորդը՝

համապատասխանաբար, դոկտորական աստիճան ունեցող անձանց աշխատանքի
տոկոսային հարաբերակցությունը: Աղյուսակը ներկայացնում է 2010թ.-ից հետո 2011
թ. և 2014 թ. զբաղվածության տվյալները՝ թեզի պաշտպանությունից 1 և 4 տարի անց:
Դոկտորի աստիճան ունեցող անձն ունի հատուկ ոլորտի բարձր մասնագիտացված
որակավորում (որը սկզբնական շրջանում մեծ առավելություն կլինի, սակայն
ապագայում կազմակերպությունը կդիտարկի դա որպես անհարմարություն), բայց
իր՝

ապագայի

տեսլականը,

ունակություններն

ու

միջազգային

տեխնոլոգիական

միջավայրում

իր

հսկողություն

աշխատանքային
իրականացնելու

ունակությունը կօգնեն հետազոտության նոր հնարավորություններ գտնել:
Դոկտորական ուսանողն իր հետ բերում է նաև մի շարք հմտություններ և
կարողություններ՝ ինքնավարությունն և պատասխանատվություն, նորարարական
մոտեցում, ռիսկերի կառավարման փորձ և մասնագիտական փորձի ընթացքում ձեռք
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բերված մի շարք այլ առանձնահատկություններ: Նույնիսկ այդ փաստերով հանդերձ,
դոկտորները փոքրաթիվ են փոքր ու միջին ձեռնարկություններում: Իսպանիայի
ձեռնարկությունների

միայն

4%-ն

է

արժևորում

դոկտորական

թեզի

դերն

աշխատանքի ընթացքում:
Այս պատճառով, Իսպանիայի կառավարությունը դոկտորական ուսանողների
աշխատանքային

կարողությունների

հզորացում է իրականացնում ծրագրերի

միջոցով, ինչպիսիք են օրինակ «Տոռես Քեվեդո»-ն: Սույն կրթաթոշակները ունեն 3
տարի

տևողություն

և

միտված

են

այն

անձանց,

ովքեր

ներգրավված

են

արդյունաբերական հետազոտական, ինչպես նաև փորձառնական նախագծերում:
Սա իրականացվում է նպաստելու հետազոտողների մասնագիտական հետագծին,
ինչպես նաև խթանելու մասնավոր սեկտորին աշխատանքի ընդունել այնպիսի
բարձրակարգ մասնագետների, որոնք ի վիճակի կլինեն իրականացնել R&D պլաններ
և

նախագծեր:

Վերոգրյալ

կրթաթոշակը

կօգտագործվի

աշխատավարձի

համաֆինանսավորման, ինչպես նաև հասարակական անվտանգության ծախսերը
հոգալու նկատառումներով:

2.4 Դոկտորական ուսանողների և շրջանավարտների վերահսկում

2.4.1

Դոկտորական

ծրագրերի

ակադեմիական

հանձնաժողովի

/

դասավանդողների կողմից իրականացվող վերահսկում
Իսպանական դոկտորական ուսումնառության կանոնակարգի համաձայն, ամեն
տարի Ակադեմիական հանձնաժողովի կողմից իրականացվում է դոկտորանտների
մոնիթորինգ ու գնահատում:
Այս նպատակով գործում է հետևյալ կանոնակարգը.


Դասախոսը/թեզի ղեկավարն իր դոկտորական ուսանողի մասին զեկույց է
պատրաստում: Եթե դասախոսն ու թեզի ղեկավարը տարբեր են, կամ եթե
ղեկավարները մի քանիսն են, նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին զեկույց է
պատրաստում: Զեկույցը մեծավ մասամբ վերաբերում է ուսանողի՝ տարբեր
վերապատրաստման ծրագրերին մասնակցությանը և Հետազոտական պլանի,
կամ եթե այն դեռ հաստատված չէ, դրա նախագծի ձևավորմանը:
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Այս զեկույցը/զեկույցները, ուսանողի գործունեության փաստաթղթի վերջին
տարբերակի հետ միասին ուղարկվում է/են ակադեմիական կոմիտեի
համակարգողին և գնահատվում ակադեմիական կոմիտեի կողմից:



Երբ գնահատումն ավարտված է, Ակադեմիական կոմիտեն լրացնում է
համապատասխան
դասախոսի/թեզի
միասին

գնահատման
ղեկավարի

ուղարկվում

են

և

մոնիթորինգի

պատրաստած

դոկտորական

զեկույցները,

որոնք

զեկույցի/զեկույցների

դպրոցին:

Ծրագրում

հետ

ուսումը

շարունակելու համար ուսանողին անհրաժեշտ է դրական գնահատական:
Այն դեպքում, երբ գնահատումը բացասական է և լավ է հիմնավորված, ուսանողի նոր
գնահատում կիրականացվի վեց ամիս անց: Այս նպատակով նա նաև ստիպված
կլինի նոր Հետազոտական նախագիծ մշակել, նախորդ նախագծի հաստատված
լինելու պարագայում:
Եթե այս անգամ էլ գնահատումը բացասական արդյունք ունեցավ, ուսանողի ուսումը
կդադարեցվի:
Դասախոսները ունեն նաև այլ գործառույթներ.
•

Վերահսկել ուսանողների կապը ուսումնական ծրագրի Ակադեմիական
կոմիտեի հետ:

•

Ստորագրել

ուսանողների

նկատմամբ

իրենց

վերահսկողական

գործառույթները սահմանող փաստաթուղթը:
•

Իրենց վերահսկողության ներքո գտնվող ուսանողների Գործողությունների
զեկույցը ներկայացնել պարբերական վերանայման:

•

Հաստատել և պարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնել ուսանողի
Հետազոտական նախագծի վերաբերյալ:

•

Իրենց ուսանողներին օժանդակել և նրանց տրամադրել անհրաժեշտ
տեղեկատվության, ուղղորդում և ռեսուրսներ:

•

Գործել դոկտորական դպրոցի ուսուցման և լավագույն փորձի դրույթներին
համապատասխան:

2.4.2 Դոկտորական ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները
Ի

հավելումն

Իսպանական

կանոնակարգերով
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սահմանված

իրավունքների,

դոկտորական ուսանողներն օգտվում են նաև հետևյալ իրավունքներից.
1. Գնահատվել հանրային, օբյեկտիվ, թափանցիկ և նախապես հաստատված
չափանիշներով, այնպիսի գնահատմամբ, որը հաշվի կառնի

կատարված

աշխատանքների և հետազոտությունների արդյունքների գլոբալ ստեղծագործ
բնույթը,

հրատարակությունները,

և այլն,

ինչպես

նաև

զարգացման

համատեքստը:

2. Առարկայի

շրջանակներում

սահմանված

ժամկետներում

հանձնել

դասընթացի ընթացքում պատրաստված հեղինակային նյութերը, լուծելով նաև
մտավոր սեփականության՝ մասնավորապես դոկտորական թեզի և նախորդ
հետազոտությունների արդյունքների պաշտպանության խնդիրները:
3. Ունենալ վերապատրաստման գործընթացն ուղղորդող դասախոս և տնօրեն,
իսկ անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան հետազոտական փորձ
ունեցող համանախագահող` վերահսկելու դոկտորական թեզի ավարտը:

Դոկտորանտներն ունեն նաև հետևյալ պարտականություններ.
1. Ուսումնասիրել և ակտիվորեն մասնակցել ակադեմիական աշխատանքներին,
որոնք օգնում են ավարտին հասցնել իրենց ուսումնառությունը, ինչպես նաև
պահպանել իրենց կառուցվածքային և կանոնավոր հարաբերությունները իրենց
դասախոսների և թեզի ղեկավարների հետ ու թարմացրել գործողությունների
փաստաթղթերը` համաձայն գործող կանոնակարգերի:
2. Հետևել բարոյավարքությանը և իրենց կողմից ուսումնասիրվող առարկաների
շրջանակներում գործող հիմնարար բարոյական սկզբունքներին, ինչպես նաև
ազգային, ճյուղային կամ ինստիտուցիոնալ դեոնտոլոգիական կոդերում ներառված
բարոյավարքության

չափանիշներին:

համաձայնություն/պարտավորություն`

Ուսանողը

պետք

համապատասխանելու

է

ստորագրի
Դոկտորական

դպրոցի կողմից ընդունված լավ պրակտիկայի կանոններին:
3. Հարգել մտավոր սեփականության սկզբունքը կամ տվյալների համատեղ
օգտագործումը, երբ հետազոտությունն իրականացվում է ղեկավարների և/կամ այլ
հետազոտողների հետ համատեղ:
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4. Իմանալ և հետևել անվտանգության և առողջության վերաբերյալ ներքին
կանոնակարգերին, հատկապես լաբորատորիաների, դաշտային աշխատանքների և
հետազոտական այլ միջավայրերի օգտագործմանը վերաբերող կանոնակարգերին:

Ենթագլուխ 3 - Որակի ներքին ապահովման կառուցակարգեր

3.1 Ալկալայի համալսարանում ՈՆԱ կառուցակարգերի նախադեպ
Ալկալայի համալսարանի կրթության 3-րդ աստիճանի ՈՆԱ-ն իրականացվում է
դոկտորական

դպրոցի

և

տարբեր

հանձնաժողովների

կողմից:

Ալկալա

համալսարանի դոկտորական դպրոցը ստեղծվել է 2012 թ. հոկտեմբերի 29-ին,
արվեստի

և

հումանիտար

իրավագիտության

և

գիտությունների,

սոցիալական

բնական

գիտությունների,

գիտություների,

առողջապահության

և

ճարտարագիտության ճյուղերում դոկտորական ծրագրերի մշակման և մատուցման
նպատակով:
Ներոգրյալ պատկերը ցույց է տալիս Ալկալա համալսարանում կրթության 3-րդ
աստիճանի կառավարման կառուցվածքը և կազմակերպումը.

Դոկտորական դպրոց - Կառավարում
Դոկտորական դպրոցի ղեկավար
Հանձնաժողովի նախագահ
Դոկտորական ծրագրեր
Ակադեմիական հանձնաժողով
3.2 Դոկտորական դպրոց
Դոկտորական

դպրոցը

կազմակերպվում

և

դրա

դոկտորական

ծրագրերը

կարգավորվում են համաձայն 99/2011 Արքայական հրամանի և դոկտորական
դպրոցի ներքին կանոնակարգերով:
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Ալկալայի համալսարանի դոկտորական դպրոցի նպատակներն են՝
1. Ալկալայի համալսարանի վերապատրաստման և հետազոտության ծրագրի
համաձայն դոկտորական ուսուցման մոդելի մշակում, որտեղ պետք է
զետեղված լինի դոկտորական ուսանողների որակյալ հետազոտություն
իրականացնելու համար կերտված համապատասխան ձևաչափ:
2. Դոկտորանտների կայուն, տրանսվերսալ կրթության ձեռք բերում և նրանց
աշխատանքի ներգրավման դյուրինացում:
3. Դոկտորական ուսանողների ինչպես նաև նրանց ուսուցման մեջ ընդգրկված
տնօրենների և դասախոսների ազգային և միջազգային շարժունության
դյուրինացում:
4. Սոցիալական
նպատակով

կարիքները

դոկտորական

դոկտորական

դպրոցի

կրթության

մեջ

գործընթացներին

արտացոլելու
ներգրավել

համալսարանի վարչական անձնակազմին, կազմակերպություններին և այլ
մարմիններին:
5. Հետևել շրջանավարտների մասնագիտական աճին:
Ալկալայի համալսարանում դոկտորական դպրոցի ղեկավարն ունի հետևյալ
պարտականությունները՝
1. Ղեկավարել և համակարգել դոկտորական դպրոցի գործողություններն ու
ապահովել դպրոցի նպատակների իրագործումն ու շարունակականությունը:
2. Դոկտորական դպրոցը ներկայացնել համալսարանի ղեկավար մարմնի առջև,
ինչպես նաև այլ մարմիններում՝ ըստ անհրաժեշտության:
3. Իրականացնել և կիրառել դոկտորական դպրոցի կառավարման կոմիտեի
համաձայնագիրը:
4. Կառավարել դոկտորական դպրոցի բյուջեն:
5. Տարեկան զեկույցներ, ռազմավարական ծրագրեր, բյուջետային ուղեցույցներ և
ֆինանսական տարվա փակման փաստաթղթեր պատրաստել և դրանք
ուղարկել կառավարման հանձնաժողովի հաստատմանը:
6. Անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկել խնդիրների լուծման համար:
Ալկալայի համալսարանի դոկտորական դպրոցի գլխավոր կոմիտեն կազմված է
դոկտորական դպրոցի ղեկավարից, դոկտորական ծրագրերի համակարգողներից,
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Ալկալայի

համալսարանի

հետ

դոկտորական

աստիճանի

դասավանդման

համաձայնագրեր ունեցող այլ արտաքին դերակատարներից, մեկ վարչական
աշխատակցից և 5 դոկտորական ուսանողներից: Հանձնաժողովն ունի հետևյալ
պարտականությունները.
1. դոկտորանտների
դասընթացներ

համար
և

սահմանել

կարգավորել

և

նրանց

կազմակերպել

ընդհանուր

վերապատրաստման

համար

հետաքրքրություն ներկայացնող այլ գործողություններ:
2. Վերահսկել դոկտորական ծրագրերի ակադեմիական հանձնաժողովների
կողմից

կազմակերպված

վերապատրաստման

և

հետազոտական

աշխատանքները:
3. Ապահովել ուսուցման վերահսկողություն` երաշխավորելով որակը:
4. Վերլուծել

դոկտորական

ծրագրերի

առաջարկները,

ուսումնասիրելով

յուրաքանչյուր դեպքում ակադեմիական և տնտեսական կենսունակությունը,
ռազմավարական հնարավորությունները, ծրագրի ընթացիկ կանոնակարգի և
ակադեմիական որակի պահպանումը:
5. Դոկտորական ծրագրերի իրավասու մարմինների կողմից հաստատման
համար առաջարկ ներկայացնել Պաշտոնական հետբուհական կրթության
հանձնաժողովին և Կառավարման խորհրդին:
6. Հաստատել

դոկտորական

դպրոցի

գործունեության

հաշվետվությունը

ներառող տնօրենի ամենամյա զեկույցը:
7. Երաշխավորել դոկտորական դպրոցում վերապատրաստված դոկտորների
մասնագիտական գործունեության գրանցումը:
8. Պատրաստել և հաստատել Ներքին կանոնակարգերը և անհրաժեշտության
դեպքում փոփոխություններ իրականացնել:
9. Հաստատել դոկտորական դպրոցի անդամների կողմից ստորագրվելիք լավ
փորձի ուղեցույցը:
10. Լուծել

սույն

կանոնակարգի

կիրառման

ընթացքում

տեղի

ունեցած

միջադեպերը, անհրաժեշտության դեպքում նպաստել դրա փոփոխությանը
կամ առաջարկել զարգացման այլ ստանդարտների ստեղծում:
11. Լուծել

դոկտորական

դպրոցի

տարբեր
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մարմինների

միջև

հնարավոր

բախումները՝

համաձայն

Ալկալայի

համալսարանի

ընթացիկ

կանոնակարգերի:
Դոկտորական դպրոցում գործում է Ղեկավար կոմիտեի անդամներից կազմված
մշտական հանձնաժողով, որը լուծում է տալիս աշխատանքային գործընթացում
առաջացած որոշակի դյուրին հարցերին: Այս որոշումները պետք է ընդունվեն
ղեկավար հանձնաժողովի կողմից՝ հաջորդ հանդիպման ժամանակ:
Յուրաքանչյուր դոկտորական ծրագիր ունի գիտական կոմիտե, որը բաղկացած է
ծրագրի համակարգողից և հետազոտության յուրաքանչյուր գծի առնվազն մեկ
ներկայացուցչից: Որպես դոկտորական ծրագրի ուսուցման և հետազոտական
գործունեության համար պատասխանատու մարմին, ակադեմիական կոմիտեի
գործառույթներն են.
1. Հաստատել դոկտորական ծրագրի հետազոտական պլանը և այն ուղարկել
Պաշտոնական հետբուհական հետազոտությունների կոմիտե` գրանցման
համար:
2. Դոկտորական ծրագրի ուսանողներից յուրաքանչյուրին դասախոս կցել և
հիմքերի առկայության պարագայում, իրականացնել դոկտորական ծրագրի
որևէ փուլում թեզի ղեկավարի փոփոխություն:
3. Համապատասխան դոկտորական ծրագրի շրջանակներում ուսանողներին
թեզի ղեկավար տրամադրել ընդունվելուց ոչ ուշ քան վեց ամիս անց և,
հիմքերի

առկայության

պարագայում,

ծրագրի

ցանկացած

փուլում

իրականացնել թեզի ղեկավարի փոփոխություն:
4. Ակադեմիական հիմքերի առկայության պարագայում թույլատրել թեզերի
համաղեկավարում՝

կախված

ազգային

կամ

միջազգային

այլ

հաստատությունների հետ համագործակցությամբ իրականացվող թեզերի
ոլորտից:
5. Հարկավոր

է

տարեկան

գնահատել

և

անհրաժեշտության

դեպքում

փոփոխություններ կատարել գիտահետազոտական պլանում և դոկտորական
ծրագրի ուսանողների կողմից կատարված աշխատանքներում, ինչպես նաև
ուսանողների դասախոսների և ղեկավարների հաշվետվություններում:
6. Կայացնել դոկտորական ծրագրի ուսանողների ծրագրի շարունակման կամ
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կասեցման մասին որոշում:
7. Սահմանել այն բացառիկ հանգամանքները, որոնց առկայության պարագայում
թեզերի բովանդակության որոշ մասը չի հրապարակվի՝ համաձայն 99/2011 թ.
Արքայական հրամանագրի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի:
8. Թույլատրել դոկտորական ուսանողների ուսումնառությունը Իսպանիայի
սահմաններից

դուրս՝

խթանելով

միջազգային

ճանաչում

ստանալու

հեռանկարը:
9. Պատրաստել զեկույցներ դոկտորական ուսանողների դոկտորական ՄԿԾներին գրանցվելու, կամ ուսուցումը դադարեցնելու վերբերյալ, որպեսզի
դրանք հաստատվեն Կառավարման կոմիտեի կողմից:
10. Դոկտորական թեզերը թույլատրել պաշտպանության և քննիչ հանձնաժողովին
առաջարկել ընդունել այդ թեզերը:

3.3 Դոկտորական դպրոցի որակի հանձնաժողով
Որակի հանձնաժողովը դպրոցի որակի ապահովման համակարգի պլանավորման և
վերահսկման

համար

պատասխանատու

մարմին

է:

Այն

իրականացվում

է

դոկտորական ծրագրերի կառավարմանն ու գործունեությանը զուգահեռ:
Ալկալայի համալսարանը որդեգրել է դոկտորական ծրագրերում բարձր որակի
ապահովման քաղաքականությունը, ինչը ուսանողներին հնարավորություն է
ընձեռում

ուսումնառության

ընթացքում

կենտրոնանալ

իրենց

կրթական,

մասնագիտական կամ հետազոտական գործունեության վրա: Այս առումով Ալկալայի
համալսարանի դոկտորական դպրոցը սահմանում է որակին առնչվող հետևյալ
ընդհանուր նպատակներ.


Ապահովել Ալկալայի համասարանի դոկտորական դպրոցի որակի ապահովման
քաղաքականության

ընկալելիությունն

ու

ընդունելիությունը

բոլոր

աշխատակիցների կողմից, ինչպես նաև դրա հասանելիությունը բոլորին:


Ընդլայնել

դոկտորական

ծրագրերի

վարչական

և

կրթական

կատարողականներում առկա որակի և շարունակական բարելավման մշակույթը:


Բարելավել ուսանողների գոհության մակարդակը, ինչը կնպաստի նրանց
առաջընթացին,

կբարելավի

նրանց
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կրթական

գործունեությունը

և

աշխատավայրում նրանց կտա մրցակցային առավելություն:


Շարունակական

կատարելագործման

պարտավորությունը

վերածել

վարքագծային նորմի և իրականացնել անհրաժեշտ ուղղիչ և կանխարգելիչ
գործողություններ:


Ապահովել

ՈԱ

արդյունավետությունը,

պարբերաբար

դիտարկումն

ու

վերանայումը:
3.4 Դոկտորական հետազոտություններ. գոհունակության մակարդակը պարզող
հարցաթերթիկներ
Դոկտորական

դպրոցի

բավարարվածության

Որակի

մակարդակի

հանձնաժողովը
հարցումներ,

իրականացնում

է

վերաբերում

են

որոնք

իրականացված դասընթացներին՝ գնահատելու, թե ինչպես են դրանք կատարվել և,
անհրաժեշտության դեպքում, մշտադիտարկման տարեկան զեկույցի բարելավման
համար համապատասխան առաջարկներ ներկայացնելու համար:
Այս նպատակով հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշները՝
•

առաջարկվող դասընթացների քանակը,

•

յուրաքանչյուր դասընթացի շրջանակներում առկա տեղերի քանակը,

•

դրանցից յուրաքանչյուրին մասնակցող ուսանողների թիվը,

•

ուսանողական հարցումներն ամփոփող զեկույցը,

•

աշխատող ուսանողների թիվը,

•

ստորագրված համագործակցության համաձայնագրերի թիվը:

3.5 Դոկտորական ծրագրի որակի ապահովման հանձնաժողով
Յուրաքանչյուր

դոկտորական ծրագրի Որակի ապահովման հանձնաժողովն ունի

հարցաթերթիկ՝

միտված

մակարդակը

պարզելուն:

համապատասխան

առաջարկվող

դասընթացների

Անհրաժեշտության

առաջարկներ

է

տրամադրում

դեպքում
ծրագրի

գոհունակության
հանձնաժողովը
վերահսկողության

գործընթացի մաս կազմող Որակի ապահովման հուշագիրը կյանքի կոչելու համար:
Յուրաքանչյուր ծրագրի Որակի հանձնաժողովը պետք է տարեկան կտրվածքով
վերլուծի ուսուցիչների և ուսանողների մեկ այլ համալսարանում (տեղական կամ
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օտարեկրյա) որպես այցելող դասախոսներ ներգրավվածության ցուցանիշը: Նման
հաշվետվողականություն իրականացվում է նաև ուսանողների պարագայում՝
ներգնա և արտագնա:
Յուրաքանչյուր ծրագրի Որակի ապահովման հանձնաժողովն ունի հետևյալ
հիմքերը՝
•

ստորագրված համատեղ դասավանդման համաձայնագրերի թիվը,

•

համաղեկավարությամբ թեզ գրող ուսանողների թիվը,

•

միջազգային որակավորում ստացած թեզերի թիվը, որը ներառում է մեկ այլ
հետազոտական հաստատությունում հետազոտության իրականացնողների
թիվը,

•

շարժունություն

պահանջող

հաստատություններում

հետազոտություն

իրականացնող ուսանողների թիվը,
•

ուսանողների

կողմից

ստացված

կրթաթոշակների

և

պետական

ֆինանսավորումների թիվը,
•

շարժունության ծրագրից ուսանողի բավարարվածության մակարդակը,

•

անհրաժեշտության
մասնակցող

դեպքում

համատեղ

համալսարանների

ու

այդ

դոկտորական

ծրագրերին

ծրագրերում

ընդգրկված

ուսանողների թիվը:

3.6 Շրջանավարտների հետ կապի պահպանում
Ալկալայի համալսարանում տեղաբաշխման և կողմնորոշման ծառայությունն
իրականացնում է համալսարանի շրջանավարտների զբաղվածության ապահովման
պարբերական ուսումնասիրություններ: Ավարտող դոկտորների գործունեությանը
հետևելու համար, ծառայությունը էլեկտրոնային տարբերակով պահպանում է
տվյալների հավաքագրման հարցաթերթիկներից ստացված տեղեկատվությունը:
Ամեն

տարի

դոկտորական

դպրոցն

իր բոլոր նախկին

շրջանավարտներին

տեղեկացնում է հարցաթերթիկը լրացնելու կարևորության մասին: Հարցաթերթը
պարունակում է երեք տեսակի տվյալներ.
1. Ակադեմիական տեղեկություններ.
ա. բակալավրի և մագիստրոսի աստիճանի առկայություն,
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բ.

դոկտորանտուրա.

ծրագիր,

ամսաթվեր,

տևողություն,

թվանշան,

շարժունություն, պարգևներ և այլն:
2. Մասնագիտական տեղեկություններ.
ա. բիզնես կամ մասնագիտական ոլորտ,
բ. զբաղվածություն, տևողությունը,
գ.

կազմակերպություն

կամ

հաստատություն.

անվանում,

աշխատակիցների թիվ, տեղակայվածություն և այլն,
դ. մասնագիտական մակարդակ և աստիճան:
3. Այլ տեղեկություններ.
ա. Արդյո՞ք ձեր կազմակերպությունն իրականացնում է R&D ծրագրեր:
բ. Արդյո՞ք ձեր աշխատանքային հաստիքի համար դոկտորական աստիճանն
անհրաժեշտ է:
գ. Արդյո՞ք դոկտորական աստիճանի

առկայությունն

օգնել է ձեզ

աշխատանք գտնելու հարցում:
դ. Արդյո՞ք շարունակում եք հետազոտություններ իրականացնել կամ
պլանավորում եք հետազոտությամբ զբաղվել ապագայում:
ե. Արդյո՞ք ձեր աշխատանքն առնչվում է ձեր դոկտորական աստիճանի
թեմային:
զ. Արդյո՞ք կապ պահպանում եք ձեր թեզի ղեկավարի հետ:
է. Արդյո՞ք կապ պահպանում եք ձեր դոկտորական ծրագրի բաժնի կամ
ինստիտուտի հետ:
ը. Ինչպե՞ս կգնահատեք ձեր դոկտորական ծրագիրը:
Երբ շրջանավարտը բացում է հայտը, էկրանին հայտնված հարցաթերթիկն արդեն
իսկ նշվում է վերջին անգամ տրամադրված տեղեկատվությունը, այնպես որ նա
պետք է միայն տրամադրի այն տեղեկատվությունը, որը փոխվել է նախորդ անգամ
հարցաթերթիկը լրացնելուց հետո:
Երբ

հարցաթերթիկներից

տեղեկատվությունն

արդեն

հավաքագրված

է,

իրականացվում է արդյունքների գնահատում: Այս նպատակով համակարգչային
ծրագիրն

իրականացնում

է

հարցաթերթի

արդյունքների

գնահատման

հաշվետվություն: Ստացված զեկույցը տրամադրվում է դոկտորական ծրագրի Որակի
53

ապահովման

հանձնաժողովին,

որպեսզի

այն

ամփոփի

արդյունքներն

ու,

անհրաժեշտության դեպքում, սահմանի բարեփոխումները:
Որակի ապահովման հանձնաժողովի տարեկան հուշագիրը նաև հաշվի է առնում
վերջին 5 տարվա արդյունքներին վերաբերող հետևյալ տեղեկատվությանը՝
•

դոկտորական թեզերի գնահատականներ (ուղղված Cum Laude/հատուկ
գովասանքի

արժանացած

թեզերի

տոկոսային

հարաբերակցությունը

պարզելուն)
•

եվրոպական

դոկտորական

աստիճաններ՝

միջազգային

բառի

մատնանշմամբ,
•

պարգևներ (յուրօրինակ դոկտորական թեզերին շնորհված պարգևներ, և
այլն),

•

առկա համակարգում ուսանող դոկտորանտների հաջողության տոկոսը.
թեզը 3, 4 կամ 5 տարում պաշտպանող ուսանողների ընդհանուր տոկոսը,

•

հեռակա համակարգում ուսանող դոկտորանտների հաջողության տոկոսը.
թեզը 5, 6, 7 կամ 8 տարում պաշտպանող ուսանողների ընդհանուր տոկոսը:

Միջադեպերի, բողոքների և առաջարկությունների վարում
Համալսարանի գլխավոր քարտուղարությունը տարատեսակ հնարավորություններ է
ընձեռում համալսարանական համայնքի որևէ անդամի, կամ արտաքին օգտատիրոջ
համար բարձրաձայնել միջադեպի, բողոքի կամ առաջարկության վերաբերյալ:
Վիրտուալ կենտրոնի և կայքի միջոցով Ալկալայի համալսարանը շահագրգիռ
կողմերին տեղեկացնում է միջադեպերի, բողոքների կամ առաջարկությունների
գրանցման վերաբերյալ իրենց իրավունքների և գործընթացի վարման մասին:
Առկա է նաև բողոքների և առաջարկությունների արկղ, որի նպատակն է
դոկտորական

դպրոցի

վերաբերյալ

բոլոր

բողոքների,

գաղափարների

կամ

առաջարկությունների հաշվառում կատարել: Հետաքրքրված անձինք կարող են
առաջարկություններով հանդես գալ երկու եղանակով՝
1. Անձամբ՝ Ալկալայի համալսարանի կայքում առկա դիմումի ձևը լրացնելով,
տպելով և անձամբ այն բերելով համալսարանի գրանցման կենտրոններից
որևէ մեկը:
54

2. Էլեկտրոնային

տարբերակով՝

լրացված

դիմումաձևն

ուղարկելով

quejas.sugerencias@uah.es էլ. հասցեին:
Երբ դոկտորական դպրոցը բողոք է ստանում, միջադեպի կամ բողոքի հիմքերն
ուսումնասիրվում են և համապատասխան միջոցներն են առաջարկվում հարցին
լուծում

տալու

նպատակով:

Միևնույն

ժամանակ,

ուսումնասիրվում

է

առաջարկությունների նպատակահարմարությունը և այն, թե որքանով դրանք
կնպաստեն որակի բարելավմանը:
Ավելին,

դոկտորական

դպրոցի

համակարգողը

կամ

դպրոցի

դասավանդող

անձնակազմը կարող է ուղղակիորեն ուսանողներից ստանալ բողոքներ: Բողոքներ
ստանալու պարագայում, այս մասին տեղեկացվում է ծրագրի Որակի ապահովման
հանձնաժողովը և, անհրաժեշտության դեպքում, բողոքի կամ առաջարկության
կողմից թիրախավորված ծառայությունը կամ անձնակազմը:
Շահագրգիռ կողմերը 20 օրվա ընթացքում տեղեկացվում են իրականացվելիք բոլոր
գործողությունների

վերաբերյալ:

Ձեռնարկված

քայլերի

արդյունքում

դժգոհությունների առկայության դեպքում նրանք պետք է դիմեն ավելի բարձր
ատյանների, օրինակ՝ Համալսարանական Օմբուդսմենին:
Յուրաքանչյուր բողոք կամ առաջարկություն

պահպանվում է: Եթե

բողոքը

մատնանշում է ծառայությունների վատ աշխատանք, համապատասխան գործընթաց
է ձեռնարկվում յուրաքանչյուր նախադեպի համար: Բողոքները ոչ մի դեպքում չեն
դիտարկվում որպես վարչական:
Ստացված բողոքների հիման վրա համալսարանի գլխավոր քարտուղարությունը
հիմքերի ուսումնասիրության և ձեռնարկված քայլերի արյունքում պատրաստում է
զեկույց:
Տարեկան մեկ անգամ ծրագրի որակի ապահովման հանձնաժողովն ուսումնասիրում
է ուսումնական տարվա ընթացքում ստացված բողոքներն ու առաջարկությունները,
վերլուծում է բողոքների առավելագույն կրկնվող հիմքերը, բողոքների լուծման
հարաբերակցությունը և առաջարկությունների համապատասխանելիությունն ու
հավաստիությունը: Հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշները՝


մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի քանակը,



մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում ստացված բողոքների թիվը,
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մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում ստացված առաջարկությունների
քանակը,



միջադեպի լուծման հարաբերակցությունը,



բողոքներին տրված լուծումների հարաբերակցությունը:

Յուրաքանչյուր ծրագրի Որակի ապահովման հանձնաժողով պատրաստում է
հետևյալ զեկույցները՝
•

միջադեպերի, բողոքների և առաջարկությունների ներքին հետաքննության
մեկնարկը հաստատող փաստաթուղթ,

•

միջադեպերի կամ բողոքների վերաբերող փաստաթղթեր,

•

դոկտորական ծրագրերի կողմից ստացված միջադեպերի, բողոքների և
առաջարկությունների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություններ:

3.7 Շահառուների բավարարվածության ապահովում
Շահագրգիռ

կողմերի

բավարարվածությունը

գնահատվում

է

ուսանողներին,

դասախոսական կազմին, դոկտորական դպրոցի ուսանողներին և վարչական ու
սպասարկման անձնակազմին ուղղված հարցաթերթերի միջոցով:
Դոկտորական ծրագրերի ուսանողների կողմից լրացված բավարարվածության
հարցաթերթից ստացված տվյալներն ուղարկվում են Որակի տեխնիկական բաժին,
որը պատասխանատու է դրանք վերամշակելու և դոկտորական ծրագրի Որակի
հանձնաժողովին ուղարկելու համար: Դասախոսների համար ընդհանրական
հարցաթերթիկ է ձևավորվում, որը պետք է լրացվի յուրաքանչյուր ուսումնական
տարեվերջին: Տվյալները մշակվում են Որակի տեխնիկական բաժնի կողմից և
վերլուծվում համապատասխան դոկտորական ծրագրի Որակի հանձնաժողովի
կողմից:

Դոկտորական

հետազոտությունների

հետ

կապված

վարչակազմի

աշխատակազմի բավարարվածության հարցումն իրականացվում է երկու տարին
մեկ: Որակի տեխնիկական բաժինը մշակում է իր կողմից ստացված տվյալները և
դրանք ուղարկում դոկտորական ծրագրի պատասխանատուներին:
Այս բոլոր հարցաթերթիկներից ստացված տվյալները տարեկան կտրվածքով
վերլուծվում են յուրաքանչյուր դոկտորական ծրագրի Որակի հանձնաժողովի կողմից
և ներառվում Որակի հուշագրում:
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3.8 Դասավանդող և հետազոտական անձնակազմի վերապատրաստում
Ալկալայի

համալսարանի

դոկտորական

դպրոցը

ծրագրում,

իրականացնում,

վերահսկում և գնահատում է դասավանդող անձնակազմի համար հատուկ
վերապատրաստման
մասնագիտական

դասընթացներ:

զարգացմանն

ու

Սրանք

նպաստում

խրախուսում

են

են

անձնակազմի

նորարարությունն

ու

կարգավորում են դասավանդման հմտությունները: Դոկտորական ծրագրերին
առնչվող փորձի փոխանակման, տարածման և նորարարական փորձի ձեռքբերման
առնչությամբ վերապատրաստումն առաջնային դեր է խաղում:
Դասավանդող

անձնակազմի

համար

վերապատրաստման

գործողությունները

կարող են նկարագրվել որպես ինքնավերլուծության հնարավորություն, որոնց
նպատակն

է

հետազոտության

ղեկավարման

վերաբերյալ

գիտելիքների

և

հմտությունների խորացումը: Վերապատրաստումները բաց են և անվճար ու
համակարգվում են Ալկալայի համալսարանի կամ այլ հաստատությունների
հարգարժան մասնագետների կողմից:
Դասավանդող անձնակազմին որպես աջակցություն, Ալկալայի համալսարանի
Վիրտուալ լսարանն օգտագործվում է ուսուցման և դասավանդման
կիրառվող

էլեկտրոնային

հարթակների

օգտագործմանն

համար
ուղղված

վերապատրաստումների համար: Վիրտուալ լսարանում հնարավոր է մի քանի
մակարդակներում (սկսնակ, փորձառու) վերապատրաստում անցնել դասավանդման
նոր մեթոդաբանության և տեխնոլոգիական գործիքների կիրառման ոլորտներում:
Դոկտորական ծրագրերը ևս կարող են օգտվել Վիրտուալ լսարանից և վիրտուալ
դասավանդման հարթակից, ինչպես նաև դրանցում զետեղված ածանցյալ այլ
գործիքակազմից:
Յուրաքանչյուր ծրագրի Որակի ապահովման հանձնաժողով իր Որակի հուշագրում
գրառում

է

իրականցնում

դասավանդող

անձնակազմի

վերապատրաստման

վերաբերյալ: Մասնավորապես՝
•

իրականացվող վերապատրաստման ծրագրերի քանակը,

•

մասնակիցների քանակը,

•

վիրտուալ հարթակներում գրանցված մասնակիցների քանակը՝ ըստ
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ուսանողների և դասավանդող անձնակազմի:

3.9 Ռեսուրսներ
Յուրաքանչյուր դոկտորական ծրագրի ուսանողներին հասանելի են տարբեր
նյութական ռեսուրսներ և ածանցյալ այլ աջակցություն՝ լաբորատորիաներ և
աշխատասենյակներ, գրադարաններ, տվյալների բազաների հասանելիություն, և
այլն, որոնց մանրամասները ներկայացված են ծրագրի հաստատման հուշագրում:
Յուրաքանչյուր դոկտորական ծրագրի Որակի հանձնաժողով Որակի հուշագրում
վերլուծում է, թե արդյոք առկա նյութական ռեսուրսներն ու այլ միջոցները բավարար
են ուսանողների կողմից իրականացվելիք հետազոտության համար: Հաշվի են
առնվում ներոգրյալ ցուցիչները.


ուսանողների համար հասանելի նյութական միջոցներ,



արտաքին

ռեսուրսներ

և

ճանապարհորդական

դրամաշնորհներ`

համաժողովներին մասնակցելու և արտասահմանում գտնվելու համար
ֆինանսական օգնության ցուցաբերում,


սեմինարների ֆինանսավորում, խորհրդաժողովներ և այլ ազգային ու
միջազգային վերապատրաստման նախաձեռնություններ,



հետդիպլոմային

դրամաշնորհներ

կամ

պայմանագրեր

ձեռք

բերող

ուսանողների տոկոսը:

3.10 Վերլուծություն, բարելավում և հաշվետվողականություն
Յուրաքանչյուր դոկտորական ծրագրի Որակի ապահովման հանձնաժողով պետք է
պատրաստի ծրագրի արդյունքները ներառող տարեկան զեկույց: Այս զեկույցը և
Որակի հուշագիրը կուղարկվեն Ալկալայի համալսարանի դոկտորական դպրոցի
Որակի

հանձնաժողով՝

դոկտորական

ծրագրի

հաստատման

համար:

Հուշագիրը

արդյունքները,

նախանշված

որակի

գնահատում

է

նպատակների

ձեռքբերումն ու ձեռնարկված բարեփոխումների արդյունավերտությունը, ինչպես
նաև կազմում է առաջարկությունների ցանկ՝ նոր անհրաժեշտ քայլերի համար:
Տարեկան բարեփոխումների ծրագիրը կցվում է նշյալ Որակի հուշագրին:
Հուշագիրը

հասանելի

է

Որակի
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հանձնաժողովի

կողմից

ըստ

նպատակահարմարության մատնացույց արված ցանկացած շահառուի: Ալկալայի
համալսարանի Որակի Հանձնաժողովի կողմից հաստատվելուն պես՝ ծրագրի մյուս
հուշագրերի հետ միասին այն ուղարկվում է Ալկալայի համալսարանի Որակի
ապահովման հանձնաժողով: Որակի հարցերով պատասխանատու պրոռեկտորի
կողմից հուշագիրը ներկայացվում է Ղեկավար մարմնին՝ հաստատվելու և Ալկալայի
համալսարանի

Հաղորդակցման

ծրագրի

պահանջներին

համապատասխան

տպագրության հանձնվելու համար:

Ենթագլուխ 4 - Որակի արտաքին ապահովման կառուցակարգեր և ազգային
քաղաքականություն

4.1 Դոկտորական աստիճանի ուսուցմանն ու դրա որակի ապահովմանն առնչվող
ազգային ռազմավարության գործընթաց
99/2011 իսպանական Արքայական հրամանը կարգավորում է դոկտորական
աստիճանի դասավանդումն ու դոկտորական ծրագրերի համար սահմանում է նոր
օրենսդրական
տարածքի

շրջանակ՝

(EHEA)

ընդունելով

ուղեցույցներն

ու

Եվրոպական
տարբեր

բարձրագույն

Եվրոպական

ու

կրթության
միջազգային

ֆորումներից ստացված առաջարկությունները:

Այս ամենն առնչվում է դոկտորական ծրագրի կազմակերպմանն ու կառուցվածքին,
ձեռք բերվելիք հմտություններին, ընդունելության պահանջներին և նախնական
փուլում

գտնվող

հետազոտական

կենտրոնի

զարգացմանը,

հետազոտոական

գործունեության ղեկավարմանը, սույն գործունեության ներդրմանը հետզոտական
միջավայր, որտեղ կխթանվեն առաջնային և հիմնարար տարրեր համարվող
հաղորդակցությունը և ստեղծարարությունը, միջազգայնացումը և շարժունությունը,
ինչպես նաև որակի գնահատումը և հավատարմագրումը, որոնք առանցքային են
հաստատության ճանաչելիության ու միջազգային գնահատման համար:
99/2011 իսպանական Արքայական հրամանով սահմանված այս նոր կառուցվածքի
կարևորագույն առանցքներից մեկը վերաբերում է համալսարանում հետազոտական
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և դոկտորական ուսուցման ռազմավարության մշակմանը: Համաձայն իր իսկ
կանոնակարգող փաստաթղթերի՝ համալսարանը դոկտորական դպրոցներում կամ
դոկտորական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող դոկտորական
ծրագրերի միջոցով պետք է սահմանի հետազոտական և դոկտորական ուսուցման
վերաբերյալ իր ռազմավարությունը՝ համագործակցության պայմանագրերի և վերը
նշված

արքունական

շրջանակներում

հրամանագրի

յուրաքանչյուր

համաձայն:

դոկտորական

Այս

ծրագիր

ռազմավարության
պետք

է

մշակվի

ակադեմիական հանձնաժողովի կողմից:

Դոկտորական ծրագրերը հաստատվում են Համալսարանների հիմնադիր խորհրդի
կողմից և դրանց իրականացումը լիազորվում է համապատասխան իրավասու
մարմինների կողմից՝ համալսարանների 6/2001 Օրգանական օրենքի 35.2 հոդվածի
համաձայն: Դոկտորական աստիճան շնորհելու համար դոկտորական ծրագրերը
պետք է գրանցված լինեն համալսարանների, կենտրոնների և աստիճանների
միասնական ռեգիստրում` համաձայն 12.09.1997թ. 1509/2008 Արքայական հրամանի:

Դոկտորական

ՄԿԾ-ների

հաստատման

գործընթացում

Համալսարանների

հիմնադիր խորհուրդը համալսարաններից ստացված առաջարկներն ուղարկում է
թեʹ

ազգային,

թեʹ

տարածաշրջանային

որակի

գործակալություններին,

համապատասխան գնահատման զեկույցը մշակելու համար, որը պարտադիր է և
որոշիչ: Առաջարկությունների գնահատման համար մշակված գործընթացների
նպատակը վարչակազմին անհրաժեշտ տեղեկատվության գեներացումն է, ինչպես
նաև դոկտորական ՄԾԿ-ի մեկնարկի լիազորումը:

Ազգային կանոնակարգերով սահմանվում են դոկտորական դպրոցի, դոկտորական
ծրագրերի Ակադեմիական հանձնաժողովի, ինչպես նաև դոկտորական ծրագրի
համակարգողի

հաստիքի

փաստաթղթերում

նորույթ

ստեղծման
է

գործընթացները:

դոկտորանտների

Նոր

կանոնակարգերի

գործողություններն

ամփոփող

փաստաթուղթը, որտեղ զետեղված է նաև դոկտորական թեզերի ղեկավարման և
վերահսկողության համակարգը: Փաստաթղթերում նաև առաջին անգամ ամրագրվել
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են դոկտորական կրթության առավելագույն ժամկետները, որոնք տարբեր են առկա և
հեռակա համակարգերի պարագայում: Վերոգրյալից զատ, նոր կանոնակարգերը
նաև առավել ընդգծված տարբերություններ մտցրեցին կրթության երկրորդ և երրորդ
աստիճանների միջև՝ սահմանելով դոկտորական ծրագրերի հաստատման և
գնահատման առավել հստակ չափանիշներ:
Հիմնական նորույթների շարքից ուշադրության է արժանի նաև այն, որ դոկտորական
թեզերի գնահատման համար պատասխանատու հանձնաժողովի կազմը պետք է
հիմնականում համալրեն համալսարանից և գործակցող այլ հաստատություններից
դուրս գործունեություն ծավալող դոկտորները: Հետաքրքրական այլ շեշտադրումներ
ևս

առկա

են՝

կապված

տվյալների

գաղտնիության

պաշտպանության,

հետազոտական աշխատանքների արտոնագրերի, ինչպես նաև «Միջազգային
դոկտոր» բառակապակցության ներմուծման հետ:

Արքայական հրամանը սահմանում է նաև դոկտորական ծրագրի կազմակերպումն ու
կառուցվածքը, ձեռք բերվելիք հմտությունները, ինչպես նաև ընդունելության
պահանջները: Դոկտորական ծրագրերը պետք է ներառեն ինչպես ընդհանրական,
այնպես էլ տվյալ ծրագրին հատուկ ուսուցում և հետազոտական որոշակի
վերապատրաստում, առանց կրեդիտային միավորների հատկացման: Ինչպես արդեն
նշվեց, սույն վերապատրաստմանը կրեդիտներ չեն հատկացվում՝ չնայած այն
հանգամանքին, որ դոկտորական ուսանողների հիմնական գործունեությունը
հետազոտությունն է:

Նմանօրինակ
իրականացման

վերապատրաստման
գործընթացի

կազմակերպման

վերաբերյալ

և

վերահսկողության

տեղեկատվությունը

ևս

պետք

է

տրամադրվի դոկտորական ծրագրերի հաստատման ժամանակ, քանզի սույն
տեղեկատվությունը

առանցքային

է

նմանօրինակ

ծրագրերի

վերահավատարմագրման համար:
Դոկտորական

կրթությունը

պետք

է

նաև

բարձրագույն

մասնագիական

վերապատրաստում ապահովի տարատեսակ՝ հատկապես ստեղծարարություն և
նորարաություն պահանջող ոլորտներում:
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Դոկտորական ՄԿԾ-ների հաստատում, վերահսակողություն և թարմացում
Դոկտորական ծրագրերը պետք է հավանության արժանանան Համալսարանական
հիմնադիր խորհրդի կողմից և հաստատվեն տարածաշրջանային համապատասխան
կառավարության կողմից, պետք է գնահատման գործընթաց անցնեն վեց տարին մեկ
անգամ՝ հավատարմագրման թարմացման նկատառումներով:

Դոկտորական ուսուցման որակը երաշխավորելու և դոկտորական կրթության
զարգացման ճշգրիտ հետագիծը որոշելու նպատակով համալսարանը պետք է
կարողանա փաստեր ներկայացնել առ այն, որ իր պատերի ներքո գործունեություն է
ծավալում տվյալ բնագավառում

համապատասխան փորձառություն ունեցող

հետազոտություն իրականացնող գերազանց թիմ:

Դոկտորական ծրագրերի հաստատման և հավատարմագրման գործընթացում հաշվի
են առնվում համապատասխան փորձ ունեցող հետազոտողների տոկոսը, մրցունակ
նախագծերում նրանց մասնակցությունը, վերջին ժամանակաշրջանում արված
հրատարակությունները,
ֆինասավորման

ինչպես

նաև

հնարավորություները:

դոկտորանտների
Գնահատման

համար

կարժանանա

առկա
նաև

դոկտորանտների միջազգայնացման աստիճանը՝ հատուկ ուշադրություն սևեռելով
համագործակցային

ցանցերին,

դասախոսների

և

միջազգային

ուսանողների

մասնակցությանը, դասախոսների և ուսանողների շարժունությանը, ինչպես նաև
թեզերի արդյունքներին՝ օրինակ համաղեկավարման դեպքեր, եվրոպական և
միջազգային

ներգրավվածություն,

միջազգային

հետազոտողների

հետ

իրականացված համատեղ հրատարակություններ, համապատասխան սեմինարներ,
ինչպես նաև կիրառելի այլ չափորոշիչներ:

Դոկտորական կրթության խթանումը
Կրթության նախարարությունն ամենամյա մրցույթ է հայտարարում «Գերազանց
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դոկտորական ծրագիր» անվանակարգում՝ ևս մեկ անգամ ընդգծելու հաղթող ծրագրի
գրանցած արդյունքները, ինչպես նաև միջազգայնացման բարձր մակարդակը: Ի
հավելումն,

Կրթության

նախարարությունը

մրցույթ

է

հայտարարում

այն

դոկտորական դպրոցների համար, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հեղինակությամբ և
միջազգայնացման հետագծով:

4.2 Որակի արտաքին ապահովման գործընթաց
Բարձրագույն

կրթության

ՈԱԱ-ն

ապահովվում

է

Որակի

գնահատման

և

հավատարմագրման ազգային գործակալության և որոշ ինքնավար շրջանների մի
շարք գործակալությունների կողմից: Որակի ապահովման գործակալությունների
իրավասությունները

տարբեր

են՝

կախված

այն

հանգամանքից,

թե

տվյալ

գործակալությունը որ կառույցին է անդամակցում՝ Բարձրագույն կրթության
ոլորտում Որակի ապահովման Եվրոպական գործակալությա՞նը (ENQA 9 ), թե՞
Որակի ապահովման եվրոպական գրանցամատյանին (EQAR10):
Որակի

գնահատման

և

հավատարմագրման

ազգային

գործակալությունը

դոկտորական ՄԿԾ-ների առաջարկների որակի արտաքին և անկախ գնահատման
համար

սահմանել

է

մի

շարք

գործիքներ՝

ստուգում,

վերահսկողություն,

հավատարմագրում: Այս բոլոր գործիքներն ունեն հետևյալ ընդհանուր նպատակները.
•

Ապահովել

պաշտոնական

դոկտորական

ծրագրերի

առաջարկների

նախագծման որակը՝ բարելավմանը միտված գործընթացով:
•

Ապահովել

հաստատման

փոփոխությունների

և

գործընթացի

կապը

հավատարմագրման

մշտադիտարկման,

գործընթացների

հետ՝

հաստատման, մշտադիտարկման, փոփոխությունների և հավատարմագրման
գործընթացների շրջանակում: Այս պարագայում, դոկտորական ծրագրերը
տարեկան մշտադիտարկման գործընթաց կանցնեն ճիշտ նույն կերպ, ինչպես
իրականացվում է մագիստրոսական ծրագրերի պարագայում: Միևնույն
ժամանակ կիրականացվեն անհրաժեշտ գործողություններ դոկտորական

9

ENQA: http://www.enqa.eu/

10

EQAR: https://www.eqar.eu/

63

ծրագրերի զարգացմանն առնչվող հիմնական ցուցիչները ներգրավելու և
գործարկելու ուղղությամբ:
•

Խթանել համապատասխան բովանդակություն և ձևաչափ ունեցող նոր
ծրագրերի առաջարկների մշակումն ինչպես գնահատման, այնպես էլ
հասարակական տեղեկատվության գեներացման դիտանկյուններից:

•

Տարանջատել կանխատեսումների վրա հիմնված գնահատում ունեցող
առաջարկները՝ առավել խորքային ուսումնասիրելու այն փաստերը, որոնք
հիմնավորում են նման առաջարկների իրականանալիությունը, ինչպես նաև
կրթական և հետազոտական հիմքերը, որոնք կապահովեն ծրագրերի
ներդրումը և կայունությունը ժամանակի ընթացքում:

•

Հավաստիանալ, որ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստում են դոկտորական
ծրագրի առաջարկը և նրանք, ովքեր գնահատում են տվյալ դոկտորական
ՄԿԾ-ն նույն բենչմարքերն են օգտագործում:

•

Բակալավրի, մագիստրոսի և դոկտորական ծրագրերի համար մշակել
համապատասխան և կապակցված գնահատման գործընթացներ:

4.3 Դոկտորական ծրագրի հաստատումը
4.3.1 Որակի գործակալությունների գնահատման հանձնաժողովները
Արտաքին գնահատման գործընթացների վավերությունը, վստահելիությունը և
օգտակարությունը
փորձագետների

երաշխավորող

կարևորագույն

գործունեությունն

է:

տարրերից

Գնահատման

մեկն

գործընթացի

արտաքին
որակի

և

անկախության ապահովման պատասխանատվությունն ընկած է փորձագետների
ուսերին: Վերջիններս մաս են կազմում տարբեր հանձնաժողովների, որտեղ հանդես
են գալիս որպես գիտական-տեխնիկական և առարկայական ուղղվածություն
ունեցող փորձագետներ, մասնագետներ, և որպես օգտատերեր:

4.3.2 Հատուկ գնահատման հանձնաժողով (ՀԳՀ)
Որակի

ապահովման

գործակալությունները)

գործակալությունը
սովորաբար

(ազգային

կազմում
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են

կամ

տարածաշրջանային

Հատուկ

գնահատման

հանձնաժողով

(ՀԳՀ)

երկարաժամկետ

գիտելիքի

բնույթ:

տարբեր

ՀԳՀ-ների

ոլորտների

հիմնական

համար:

գործառույթը

Սրանք

ունեն

ծրագրերի

և

հաստատությունների գնահատումն է՝ ստուգման, մշտադիտարկման, փոփոխման և
հավատարմագրման

գործընթացը:

Գլխավոր

գործընթացը

նոր

ծրագրերի

առաջարկների կայունությունն ու համապատասխանությունը գնահատելն է:
ՀԳՀ-ն ունի փոփոխական թվով անդամներ՝ կախված պաշտոնական աստիճանների
և

համալսարանական

ենթահանձնաժողովներ:

կենտրոնների

թվից:

ՀԳՀ-ն

Մասնավորապես,

կարող

պաշտոնական

է

նաև

ստեղծել

դոկտորական

աստիճանների ՀԳՀ-ն ունի հետևյալ կազմը.
•

նախագահ, ով սովորաբար կրթական ոլորտում բարձր արժանիքներ
ունեցող դասախոս է,

•

յուրաքանչյուր գիտական ոլորտի համար ամենաքիչը երկու դասավանդող
մասնագետ,

•

մեկ դոկտորական աստիճանի ուսանող,

•

քարտուղար, ով, սովորաբար, որակի ապահովման գործակալության
տեխնիկական անձնակազմի անդամ է:

ՀԳՀ-ին կարող են անդամակցնել նաև հեղինակավոր այլ փորձագետներ, որոնք
իրենց փորձառությունից ելնելով կարևոր խորհուրդներ կարող են տալ այս կամ այն
ոլորտների վերաբերյալ: Փորձագետները ուղարկում են անկախ տեխնիկական
զեկույցներ, որոնք ներկայացվում են համապատասխան ՀԳՀ- ի կողմից:
4.3.3 Գնահատման գործընթացը
Հավատարմագրման գործընթացի հիմնական քայլերը՝
1) Համալսարանում դոկտորական ծրագրերի ռազմավարական պլանավորում՝
ուսումնական

ծրագրերի

գնահատման

գործընթացից

հետո

հաջորդ

ուսումնական տարում իրականացվելիք դոկտորական ծրագրերի մշակում:
2) Հետազոտություն և դոկտորական ուսուցման ռազմավարություն՝ համալսարանը
պետք

է

որակի

ապահովման

գործակալությանը

ներկայացնի

իր

հետազոտության և դոկտորական վերապատրաստման ռազմավարությունը՝
մինչ մասնագիտական կրթական ծրագրերից որևէ մեկը հավատարմագրման
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ներկայացնելը: Սույն փաստաթուղթը գնահատման գործընթաց է անցնում ՀԳՀ-ի
կողմից՝

պարզելու

Ստացված

նման

տվյալներն

ՄԿԾ

այնուհետ

կիրարկելու
լրացվում

նպատակահարմարությունը:
են

յուրաքանչյուր

ՄԾԿ-ին

վերաբերող տեղեկատվությամբ: Հետազոտության և դոկտորական կրթության
զեկույցը պետք է պարունակի նվազագույնը հետևյալը՝
 հետազոտությանը և դրա նպատակներին վերաբերող համալսարանի
առաքելությունը,
 համախմբված հետազոտական ոլորտների և գերակա ուղղությունների
ներկայացումը,
 հետազոտության և զարգացման միջավայրի հետ հարաբերակցությունը
(զարգացման

և

հետազոտության

(R&D)

մեջ

ներգրավված

հաստատությունները և ֆինանսավորող ծրագրերը),
 դոկտորական

ծրագրերում

աշխատանքի

ներգրավված

մշտադիտարկման

հետազոտական

համար

խմբերի

համալսարանական

գործիքակազմը,
 տարբեր դոկտորական ծրագրերի ոլորտները և յուրաքանչյուր ոլորտից դրա
մաս կազմող ծրագրերը (ուսումնասիրությունների քարտեզները): Այստեղ
նպատակահարմար է նաև ներառել քննարկման առարկա դոկտորական
ծրագրերի հետ առնչություն ունեցող մագիստրոսական աստիճանի ՄԿԾները:
 կառավարման մեթոդաբանությունը և դոկտորական կրթության առկա
համակարգերը (դոկտորական դպրոցները, այլ ներգրավված բաժինները):
 առկա և պլանավորված մարդկային և նյութական ռեսուրսները:
 մտավոր սեփականության կանոններն ու այլ կազմակերպությունների հետ
համագործակցությամբ

իրականացվող

դոկտորական

ծրագրերի

դոկտորական

ուսուցման

իրականացումը:
Խորհուրդ

է

տրվում

Հետազոտության

և

ռազմավարությունը մշակել նվազագայունը 6 տարի ժամանակահատվածի համար,
քանզի այն համընկնում է դոկտորական ծրագրերի վերահավատարմագրման
ժամանակաշրջանի հետ: Այնուհետ, անհրաժեշտ կլինի վերանայել հետազոտական
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ռազմավարությունը՝ խարսխվելով ստացված արդյունքների, ինչպես նաև R&D
ներկայիս իրավիճակի վերլուծության վրա:
Համալսարանը

կկարողանա

առաջարկները,

երբ

ներկայացնել

իր

ռազմավարությունը

նոր

դոկտորական

հրապարակվի:

Այս

ծրագրերի

առաջարկները

կխմբավորվեն ըստ ռազմավարության մեջ մատնանշված տարբեր ոլորտների:
Այսինքն` բոլոր ծրագրերը, որոնք մեկ ընդհանուր ոլորտի մաս են կազմում,
հավատարմագրման
հումանիտար

կներկայացվեն

գիտություններ,

միաժամանակ

(օրինակ

մարդաբանության,

բիոբժշկության,

տնտեսագիտության,

ճարտարագիտության, քիմիայի և այլ բնագավառներում իրականացվող այդ
համալսարանի բոլոր ծրագրերը):
Ուստի

ՀԳՀ-ն

կկարողանա

առավել

ճշգրիտ

կերպով

գնահատել

ՄԿԾ-ի

համատեքստը և կիրարկման նպատակահարմարությունը, դրանց սիներգիան,
մարդկային

ռեսուրսներով

հագեցվածությունը,

ինչպես

նաև

հետազոտական

ռազմավարության համահնչությունը համալսարանի դոկտորական ուսուցանը:
3) Գնահատման

դիմում՝

համալսարաններն

իրենց

առաջարկներն

առցանց

ներկայացնում են Կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը:
4) Դիմումների քննարկում և ընդունում՝

Համալսարանների կառավարման

խորհուրդն ուսումնասիրում է ներկայացված փաստաթղթային հենքը և
ընդունում դիմումը, եթե վերջինս համապատասխանում է պահանջներին:
Հակառակ պարագայում, համալսարնները ստիպված են լինում շտկումներ
ներկայացնել, որի համար նրանց տրվում է
դիմումն

ընդունվում

է,

այն

10 աշխատանքային օր: Եթե

փոխանցվում

է

Որակի

ապահովման

համապատասխան գործակալությանը, որը գործընթացը պետք է ավարտին
հասցնի առավելագույնը 9 ամսում:
5) Առաջարկի գնահատում՝ առաջարկն այնուհետ տրամադրվում է դոկտորական
ծրագրերի ՀԳ հանձնաժողովին, որն ըստ նախանշված չափանիշների և
չափորոշիչների իրականացնում է գնահատում:
6) Նախնական գնահատման զեկույց՝ ՀԳ հանձնաժողովը Կրթության, մշակույթի և
սպորտի

նախնարարության

հաստատման

զեկույցն

առցանց

ուղարկում
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է

հարթակի

միջոցով

նախնական

համալսարաններին՝

ակնկալելով

վերջիններիս դիտարկումները, եթե այդպիսիք առկա են:
7) ՀԳՀ-ՄԿԾ

գործակցություն՝

համապատասխան

համալսարանի/ծրագրի

պատասխանատուն կարող է գործակցել ՀԳ հանձնաժողովի հետ քարտուղարի
միջոցով,

ով

տարատեսակ

տիրապետում
խնդիրներ

պարզաբանումներ

է

համապատասխան

լուծելու

ստանալու

կամ

համար:

կառուցակարգերին,

անդամների

կողմից

Անհրաժեշտության

որոշ

պարագաում

հանդիպում է կազմակերպվում ծրագրի համար պատասխանատու անձանց և
ՀԳ հանձնաժողովի անդամների միջև:
8) Անհամաձայնություններ՝ մոտավորապես 20 օրերի ընթացքում համալսարանը
ներկայացնում է համապատասխան դիտարկումներ, որոնք ցանկանում է,
որպեսզի

ՀԳ

պարզաբանեն

հանձնաժողովը
այն

հաշվի

ոլորտները,

առնի:

որոնք

Դիտարումները

մատնանշվել

են

պետք

ՀԳՀ-ի

է

կողմից

նախնական գնահատման զեկույցում:
9) Դիտարկումների քննարում՝ ՀԳ հանձնաժողովը դիտարկում է հաստատության
կողմից

ներկայացված

առաջարկները

և

քննարում,

թե

արդյոք

դրանք

պարզաբանումներ են առաջադրում վեր հանված խնդիրները լուծելու համար:
10) Վերջնական զեկույց՝ ներկայացված դիտարկումները քննարկելուց հետո, ՀԳ
հանձնաժողովը Կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առցանց
հարթակի

միջոցով

ներկայացնում

Համալսարանների

գնահատման

զեկույցի

կառավարման
վերջին

խորհրդին

տարբերակը:

է

Զեկույցի

արդյունքները կամ բավարար են, կամ՝ ոչ բավարար:
11) Հաստատման գործընթաց՝ Որակի ապահովման գործակալությունից ստանալով
համապատասխան զեկույցը, Համալսարանների կառավարման խորհուրդը կամ
հաստատում, կամ մերժում է նոր ՄԿԾ-ի կիրառման առաջարկը:
12) Բողոքարկում՝ համալսարանը, որոշումը ստանալուց հետո առավելագույնը մեկ
ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկել այն: Եթե գործընթաց մեկնարկելու
որոշում

է

ընդունվում,

համապատասխան

Համալսարանների

փաստաթղթերը

պետք

կառավարման
է

Որակի

խորհուրդը
ապահովման

գործակալություն ուղարկի առավելագույնը 3 ամսիների ընթացքում:
13) Բողոքարկման

գործընթաց՝

բողոքները
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գնահատվում

են

Բողոքարկման

հանձնաժողովի կողմից, ով համապատասխան դոկտորական ծրագրի առնվազն
երկու դասախոս է ընդգրկում իր շարքերում՝ պայմանով, որ վերջիններերս
պետք է չլինեն ՀԳ հանձնաժողովի կազմում, և չպետք է որևէ կապ ունենան
առաջարկի նախնական գնահատաման հետ: Բողոքարկման գնահատումն
իրականացվում է բացառապես համալսարանի կողմից ներկայացված զեկույցի,
ինչպես նաև թղթապանակում առկա բոլոր փաստաթղթերի հիման վրա:
Գնահատման գործընթացում տրամադրված ոչ մի փաստաթուղթ քննության չի
ենթարկում,

բացառությամբ

այն

դեպքերի,

երբ

դրանք

որոշակի

պարզաբանումներ են ներկայացրել նախնական տեղեկատվության վերաբերյալ:
14) Բողոքարկման զեկույց՝ մեկ ամսվա ընթացքում բողոքարկման հանձնաժողովը
պետք

է

համապատասխան

զեկույց

պատրաստի,

որը

կփոխանցվի

Հալասարանների կառավարման հանձնաժողովին:
15) Բողոքարկման լուծումը՝ բողոքարկման վերաբերյալ զեկույցը ստանալուց
անմիջապես

հետո,

Համալսարանների

համապատասխան

լուծում

Համապատասխան

որոշման

համալսարանին,

է

կառավարման

առաջադում

2

հանձնաժողովը

ամսվա

մասին

տեղեկատվությունը

տարածաշրջանային

կառավարությանը

ընթացքում:

հաղորդվում
ու

է

Կրթության,

մշակույթի և սպորտի նախարարությանը:

4.3.4 Չափանիշներ և գնահատման չափորոշիչներ
Նոր

դոկտորական

ՄԿԾ-ի

վերաբերյալ

առաջարկը

հաստատելու

համար

անհրաժեշտ է հաշվի առնել ներագրյալը՝
1. դոկտորական ծրագրի նկարագրությունը,
2. ձեռք բերվելիք հմտությունները,
3. ուսանողների հավաքագրումն ու ընդունելությունը,
4. ուսումնական գործընթացները,
5. ծրագրի կազմակերպումը,
6. մարդկային ռեսուրսներ,
7. դոկտորանտներին տրամադրվող նյութական և աջակից ծառայությունները,
8. ծրագրի վերանայումը, բարելավումն ու արդյունքները:
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Նոր

դոկտորական

ՄԿԾ-ի

առաջարկի

հաստատման

ողջ

գործընթացը

նպատակաուղղված է պատասխաններ գտնել ներոգրյալ հարցադրումներին.

Ո՞րն է ՄԿԾ-ի նպատակը և ինչո՞ւ է ներկայացվել համապատասխան առաջարկը:
Նախ և առաջ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչին է ծառայելու ծրագիրը, արդյոք
որոշակի հետաքրքրություն կա ծրագրի նկատմամբ և արդյոք արդարացված է
ծրագրի գործարկումը:

Ինչպե՞ս են հասնելու նախանշված նպատակներին:
Ծրագրի նպատակներին պետք է հասնել ներոգրյալ գործընթացների որակի
ապահովման ճանապարհով.
 Ուսանողների հավաքագրում և ընդունելություն, դոկտորական ուսանողների
ղեկավարում

և

վերահսկողություն՝

հավաստիանալու,

որ

ուսանողները

հասնում են նախանշված պրոֆիլին:
 Ուսուցման գործընթացների պլանավորում. ուսումնառության նախագծում,
կազմակերպում և կիրառում, վերահսկման և գնահատման գործընթացների
մշակում, որոնք միտված են նախանշված նպատակների ձեռբերմանը:
 Մարդկային և նյութական ռեսուրսներ, և աջակցության ծառայություններ,
որոնք միտված են նախանշված վերջնարդյուքների ձեռքբերմանը:

Ի՞նչ արդյուքններ են նախանշված և ինչպե՞ս է երաշխավորվելու դրանց ձեռքբերումը:
Ակնկալվող արդյուքնների քանակական ցուցիչներով արտահայտված լինելը, ինչպես
նաև որակի ապահովման կառուցակարգերի գոյությունը հնարավորություն կընձեռի
դոկտորական

ծրագրերի,

գործընթացների

վերահսկողության

վերանայման

և

բարելավման համար:

4.4 Դոկտորական ծրագրերի վերահսկողություն և հավատարմագրում
Դոկտորական ծրագրերի հավատարմագրումը երկու առանցքային նպատակ է
հետապնդում: Մի կողմից արտաքին գնահատումը պետք է կիրառելի և օգտակար
գործիք

դառնա

համալսարանի

կառավարական

մարմիների

ձեռքում,

որը

հնարավարություն կընձեռի որոշակի ցուցիչների վրա հիմնվելով (պաշտպանած
թեզերի քանակ, դոկտորանտների աշխատանքի տեղավորում, դոկտորանտների և
դասախոսների

բավարարվածության

մակարդակ
70

և

այլն)

իրականացնել

գործընթացների ներքին գնահատում: Սույն գնահատումը հնարավորություն կտա
որոշակի կանխատեսումներ անել և բարելավման առաջարկներ ներկայացնել: Մյուս
կողմից, վերահսկողությունը, ինչպես նաև համապատասխան հաստատություն
կատարված այցերը դոկտորական ծրագրերի հավատարմագրման միակ հենքը
կլինեն:
Այլ կերպ ասած՝ հավատարմագրումն ընկալվում է որպես վերահսկողության
գործընթացի գագաթնակետ: Հիմնական նպատակն այս երկու գործընթացները
որպես

մեկ

ընդհանրական

գործընթաց

ընկալելն

է.

մասնավորապես՝

շարունակական բարելավման գործընթացը, որը պետք է եզրափակվի ստացված
արդյուքնների արտաքին գնահատմամբ:
Սույն նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վերահսկողության
ժամանակահատվածում դուրս բերված ապացույցները և փաստերը համընկնեն
հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստերի հետ, որոնցից ամենակարևորը,
թերևս, ինքնավերլուծության զեկույցն է:
Դոկտորական

ծրագրերի

վերհասկողության

զեկույցները

(ԴԾՎԶ)

պետք

է

խարսխված լինեն հավատարմագրման գործընթացում արծարծվող 6 հիմնական
ոլորտների

վրա.

ուսուցման

ծրագիր,

հասարակական

տեղակատվություն,

դասախոսների համապատասխանությունը ծրագրին, ուսումնառության աջակից
ծառայությունների արդյունավետություն, ՈՆԱ համակարգ, ծրագրի արդյուքնների
վերանայում, բարելավում և որակ: Վերոգրյալ վեց ոլորտների շուրջ իրականացվող
ինքնավերլուծությունը պետք է իրականացվի 3 տարին մեկ անգամ: Այդուհանդերձ,
ծրագրերը

և

հաստատությունները

պետք

է

ջանան

կիրառել

այնպիսի

կառուցակարգեր, որոնք հնարավորություն կընձեռեն յուրաքանչյուր ծրագրից դուրս
բերել հիմնական զարգացումները և կրթական արդյունքները:
Վերահսկողության զեկույցի այսպիսի կառուցվածքը պետք է համանման լինի
հավատարմագրման

համար

ներկայացվող

ինքնավերլուծության

զեկույցի

կառուցվածքին, որպեսզի ապահովի այս երկու գործընթացների արդյունավետ
ինտեգրումը: Այս կերպ վերահսկողության զեկույցը կդառնա ինքնավերլուծության
զեկույց և կապահովի դոկտորական ծրագրի զարգացման համապարփակ մի
փաստաթուղթ՝ ներառելով հաստատումից մինչ վերջին հավատարմագրումն ընկած
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ժամանակահատվածը:
Համալսարանները պետք է Որակի ապահովման գործակալությանը ներկայացնեն
վերահսկողության
մեկնարկը:

զեկույցները

Գործակալությունը

զեկույցները՝

մինչ

ծրագրերի

պարբերաբար

առաջնարհերթություն

տալով

հավատարման

ընտրում
այն

է

գործընթացի

ստացված

զեկույցներին,

ԴԾՎ
որոնք

համալսարաններն իրենք են մատնանշել, որպես հատուկ ուշադրության արժանի:
Սրանք, հիմնականում, այնպիսի զեկույցներ են, որոնք զգայի փոփոխություններ են
առաջադրում:

Յուրաքանչյուր համալսարան, գերադասելիորեն ամեն տարի, պատրաստում է
վերահսկողության
գործընթացը,

զեկույց՝

ինչպես

նաև

գնահատելու
դրանց

հաստատության

կրթական

վերահսկողության

արդյունքները,

առաջարկված

բարելավումներին միտված գործողությունները, կամ լավագույն փորձից դուրս
բերված այն գործընթացները, որոնք կարող են կիրառելի լինել ողջ հաստատության
երկայնքով: Այս զեկույցը ձևաթղթային պահանջներ չունի և ծածկում է այն ծրագրերը,
որոնք տվյալ կրթական տարում վերահսկողության զեկույցներ են պատրաստել:
Պարտադիր է բոլոր զեկույցներն ուղարկել Որակի գործակալություն մինչ դրանք
առաջին անգամ հավատարմագրում կանցնեն: Այն համալսարաններում, որտեղ
դոկտորական կրթությունը դոկտորական դպրոցների պատասխանատվության
ներքո է, համալսարանի վերահսկողության զեկույցը վերածվում է դպրոցի զեկույցի:

Որակավորումների հաստատման, վերահսկման, փոփոխության և գնահատման
շրջանակի

համաձայն,

դոկտորական

ծրագրերում

իրականացվող

փոփոխությունները պետք է իրականացվեն վերահսկողւթյան նախորդ գործընթացի
վերլուծության արդյունքների հիման վրա: Ուստի ծանրակշիռ փոփոխություններ
հնարավոր կլինի իրականացնել միայն այն պարագայում, երբ պատրաստվել է
համապատասխան
դիտարկումներին

ԴԾՎ

զեկույց

և

այն

(գնահատման

կապակցված

է

հանձնաժողովների

տեղեկատվությունն առկա է 4.3.1. ենթակետում):
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հիշյալ

զեկույցի

վերաբերյալ

4.4.1 Վերահսկողության գործընթացի գնահատումը
Վերահսկողության գործընթացի փուլերն են.


ԴԾՎ

զեկույցի

մշակում՝

ծրագիրը

կազմում

է

զեկույց,

որը

համապատասխանում է ՈՆԱ, ինչպես նաև սույն ուղեցույցում զետեղված
չափանիշներին և չափորոշիչներին: Սույն զեկույցը կազմվում է Որակի
ապահովման գործակալությունների տրամադրված ձևաթղթի համաձայն:


ԴԾՎ

զեկույցի

ընտրություն՝

Որակի

ապահովման

գործակալությունը

համալսարաններին տեղեկացնում է, թե որ զեկույցներն են ընտրվելու
տարեկան գնահատման համար: Առաջնարհերթություն է տրվում այն
զեկույցներին, որոնք համալսարանների կողմից նշվել են

որպես հատուկ

ուշադրության արժանի: Սրանք հիմնականում այնպիսի զեկույցներ են, որոնք
զգայի փոփոխություններ են առաջադրում:


ԴԾՎ գնահատում՝ սույն գնահատումը մի կողմից թիրախում է դոկտորական
ծրագրերի

զարգացումը,

մյուս

կողմից

վերահսկողության

գործընթացի

համապատասխանությունը և զեկույցը:


Զեկույցի գնահատում՝ Որակի ապահովման գործակալությունը հաստատված
ԴԾՎ զեկույցն ուղարկում է համալսարաններին:



Անհամաձայնություններ՝

մոտավորապես

մեկ

ամսվա

ընթացքում

համալսարանը ներկայացնում է համապատասխան դիտարկումներ, որոնք
ցանկանում է, որպեսզի ՀԳ հանձնաժողովը հաշվի առնի: Դիտարումները
պետք է պարզաբանեն այն ոլորտները, որոնք մատնանշվել են ՀԳՀ-ի կողմից
նախնական գնահատման զեկույցում:

4.4.2 ԴԾՎ զեկույցների գնահատում
Դասավանդման

որակի

ապահովման

գործընթացները

մանրամասնված

են

հաստատությունների ՈՆԱ համակարգերում, որոնք դոկտորական ծրագրերի
շարունակական

բարելավումը

դիտարկում

որպես

են

և

հավատարմագրման

հիմնական

նպատակ:

հիմնական

Ուստի,

ՈՆԱ

շրջանակը
համակարգը

դոկտորական ծրագրերի վերահսկողության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության
միակ աղբյուրն է, ինչպես նաև հավատարմագրման հիմնական գործիքը:
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Գործընթացի որակը երաշխավորելու համար ՈՆԱ համակարգը նախ և առաջ պետք
է.


լինի համապարփակ, կուռ և որոշակի: Այն պետք է վերլուծի և կենտրոնանա
այն տարրերի վրա, որոնք օրհասական են իրավիճակի վերլուծության և
բարելավման համար,



հիմնված լինի ծրագրի զարգացման ընթացքում դուրս բերված փաստերի վրա,



լինի համակարգված և մանրամասն, երբ խոսքը վերաբերում է պատճառների
և, բնականաբար, բարելավման համար անհրաժեշտ քայլերի վերլուծությանը,



համահավասար

տեղեկատվություն

պարունակի

թեʹ

դրական,

և

թեʹ

բարելավման համար անհրաժեշտ ոլորտները նկարագրելիս,


լինի համօգտագործված և հաստատված համալսարանական համայնքի
կողմից՝ հավաստելու համայնքի ներկայացվածությունը վերլուծությունների
ընթացքում:

ԴԾՎ զեկույցի մշակման փուլերը
ԴԾՎ զեկույցի պատասխանատուները
Վերահսկողության զեկույցի մշակման և հաստատման պատասխանատվությունը
սահմանվում է ՈՆԱ համակարգի կողմից: Կազմավորված մարմինը պետք է հաշվի
առնի դոկտորական ծրագրի տարբեր շահակիցների կարծիքները՝ գիտնականներ,
դասավանդող

և

ադմինիստրատիվ

անձնակազմ,

դոկտորանտներ

և

զեկույցը

է

համապատասխան այլ խմբեր:
Հավատարմագրման

գործընթացին

նախորդող

համապատասխանի

հավատարմագրման

այցի

ԴԾՎ
համար

պետք

նախապատրաստած

զեկույցին և, ուստի պետք է հասարակական ներկայացման ենթարկվի՝ դոկտորական
ծրագրին առնչություն ունեցող կրթական համայնքի ներառմամբ:

Տվյալների հավաքագրման համակարգեր
ԴԾՎ զեկույցի մշակման գործընթացում հաշվի են առնվում այն բոլոր փաստերը,
ինչպես նաև բոլոր այն ցուցիչները, որոնք զետեղված են ՈՆԱ համակարգում: Հարկ է
մտապահել թեʹ դոկտորական

ծրագրերից,

և

թեʹ հարակից կենտրոններից

հավաքագրված տեղեկատվությունը, որը կարող է լինել թեʹ քանականական, և թեʹ
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որակական:
Տեղեկատվության հավաքագրումից հետո, համապատասխան մարմինը պետք է
վերլուծի

և

դատողություններ

անի

հավաքագրված

ողջ

տեղեկատվության

վերաբերյալ՝ համապատասխանելու նախանշված չափանիշներին և մշակելու
բարելավման ծրագիր:
Հավատարմագրման
հաստատումից

գործընթացի

մինչ

վերջին

ԴԾՎ

հավատարմագրման

զեկույցը

նպատակավ

պետք

է

արտաքին

ծածկի
այցի

ժամանակաշրջանը:

ԴԾՎ զեկույցի բովանդակությունը
Հաստատությունը
դոկտորական

պետք

է

նաև

աշխատանքը

քայլեր

ձեռնարկի՝

բավարարում

է

պարզելու,

թե

արդյոք

հավատարմագրման

որակի

չափանիշներին, թե անհրաժեշտ են որոշակի գործողություններ՝ հաջողության
հասնելու համար: Ինչպես արդեն վերը նշվեց, այս փաստաթուղթը ևս մշակվում է
հավատարմագրման գործընթացի համար կիրառվող վեց հատվածներով.

1.

Ծրագրի

ներկայացում՝

սույն

հատվածում

հաստատությունը

պետք

է

տեղեկատվություն տրամադրի դոկտորական ծրագրի վերաբերյալ, որպեսզի
համապատասխան
անհրաժեշտ

է

ձեռքբերումները

հիմք

ներառել

նախապատրաստի
ծրագրի

(դոկտորանտների

ընթերցողի

շրջանակներում
և

դոկտորների

համար:

առկա

Ուստի,

ամենաակնառու

քանակ,

դասավանդող

անձնակազմ ու վերջինիս տիպաբանությունը և այլն):

2. ԴՇՎ զեկույցի մշակման գործընթացը՝ հաստատությունը պետք է հակիրճ
ներկայացնի ԴՇՎ զեկույցի մշակման գործընթացը՝ մատնանշելով, արդյոք
գործընթացի

ժամանակ

տեղ

են

գտել

ինչ-ինչ

խնդիրներ

(տվյալների

հավաքագրման փուլում, կամ այլուր), կամ անհամապատասխանություններ առ
այն, թե ինչ էր ակնկալվում ԴԾՎ զեկույցում: Այստեղ պետք է հստակ մատնանշված
լինի պատասխանատու մարմինը, մշակման ժամանակահատվածը, հաստատող
մարմինը և հաստատման ամսաթիվը:
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Կարևոր է որպեսզի ԴԾՎ զեկույցն օգտագործվի որպես հիմնական գործիք
դոկտորական ծրագրերի փոփոխման, կամ հավատարմագրման համար: Զեկույցի
մշակման ժամանակահատվածը հույժ կարևոր է և պետք է միշտ նախորդի, բայց
կապակցված լինի այս գործընթացների մեկնարկին: Եթե առկա են ժամկետային
շեղումներ, դրանք պետք է հստակ մատնանշվեն:

3. Չափանիշների շրջանակի գնահատումը՝ սույն հատվածում հաստատությունը
պետք է մշակի չափանիշների քանակի վերաբերյալ փաստահեն դիտարկում:
Յուրաքանչյուր

չափանիշի

վերաբերյալ

դոկտորական

ծրագիրը

և/կամ

հաստատությունը պետք է գնահատում իրականացնի՝ ուղղակի կերպով հղում
անելով

ամենածանրակշիռ

տվյալներին,

որոնք

ծածկում

են

չափանիշը:

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել ներագրյալ չափանիշները՝


ծրագրի որակ,



հասարակական տեղեկատվություն,



համապատասխան դասավանդող անձնակազմ,



ուսումնառության աջակից ծառայությունների արդյունավետություն,



ՈՆԱ համակարգի արդյունավետությունը հավաստող համակարգ,



արդյունքների որակ:

Խորհուրդ է տրվում ԴԾՎ զեկույցում ներառել սույն չափանիշներից յուրաքանչյուրի
շրջանակի գնահատումը: Այս առումով հաստատությունը կարող է օգտագործել
ներոգրյալը.
 Դեպի գերազանցություն՝ չափանիշի պահանջները բավարարված են, առկա են
նաև լավագույն փորձի օրինակներ, որոնք գերազանցում են նվազագույն
պահանջները:
 Լիովին

բավարարված

պահանջներ՝

դոկտորական

ծրագրում

լիովին

բավարարված են չափանիշի պահանջները:
 Բավարարված

պահանջներ՝

որոշ

բացառություններով՝

բավարարված

են

չափանիշի նվազագույն պահանջները, բայց առկա են ոլորտներ, որտեղ
բարելավման կարիք կա: Սույն ոլորտները կարող են բարելավվել խելամիտ
ժամանակահատվածում:
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 Անբավարար՝ դոկտորական ծրագիրը չի բավարարում չափանիշի առաջադրած
նվազագույն պահանջներին: Պահանջվող բարելավումներն այնքան ծավալուն են,
որ

անհնար

է

դառնում

չափանիշի

բավարարումը

խելամիտ

ժամանակահատվածում:

4. Գնահատում և բարելավման ծրագրի ներկայացում՝ դոկտորական ծրագիրը պետք է
վերլուծի իր գործունեությունը և զարգացումը: Սույն վերլուծությունը պետք է
հիմնված լինի ինչպես հանրային տեղեկատվության և տվյալների, այնպես էլ ԴԾՎ
զեկույցից դուրս բերված ցուցիչների և որակական տեղեկատվության վրա: Եթե
հաստատությունը կարծում է, որ կա դրա անհրաժեշտությունը, հնարավոր է
իրականացնել

նաև

համապարփակ

գնահատում՝

ընդհանրացնելու

ծրագրի

զարգացումները:
Հաշվի առնելով ստացված վերլուծությունների արդյունքները, անհրաժեշտ է
նախագծել բարելավման գործընթացներ (ժամանակացույցի և պատասխանատու
անձանց սահմանում): Սույն գործընթացների արդյունավետությունը կարող է ավելի
բարձր լինել, եթե դրանք կապակցվեն ծրագրի ցուցիչների նպատակներին և
արդյունքներին:
Այն նաև պետք է հստակ պատասխաններ տա այն գործընթացներին, որոնք առաջ են
քաշվել և պլանավորվել նախորդ ժամանակաշրջանի ԴՇՎ զեկույցում՝ մատնանշելով
հաջողությամբ

պսակված

գործողությունները,

ինչպես

նաև

պարզաբանելով

ձախողվածները: Վերջիններիս պարագայում անհրաժեշտ է սահմանազատել նոր
ժամկետներ:

5. Փաստեր՝ ԴԾՎ Զեկույցի կազմման ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է հաշվի
առնել առկա փաստերը, և միայն դրանցից ամենահարիրները պետք է ներառվել
հավատարմագրման համար մշակվող ինքնավերլուծության զեկույցում:

Համալսարանի վերահսկողության զեկույց (ՀՎԶ)
Հաշվի առնելով ԴԾՎԶ-ն՝ համալսարանը կիրականացնի իր բոլոր դոկտորական
ծրագրերի զարգացման գնահատումը: ԴԾՎԶ-ի մշակման և հաստատման ընթացքում
տեղի

ունեցած

բոլոր

միջադեպերը

պետք
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է

հստակեցվեն:

Համալսարանի

վերահսկողության զեկույցը թիրախում է դոկտորական այն ծրագրերը, որոնք
հատուկ ուշադրության կարիք ունեն, ինչպես նաև նրանք, որոնք աչքի են ընկել
գերազանց կիրառմամբ և հիասքանչ զարգացմամբ: Եթե դրա ահրաժեշտությունը կա,
զեկույցում

նաև

կներկայացվի

տեղեկատվություն

միջառարկայական

զարգացումների գործընթացների վերաբերյալ, որոնք կարող են խթանել բոլոր
ծրագրերի

բարելավված

զարգացումը

և

վերահսկողությունը:

Համալսարանն

ինքնավար է զեկույցի համար ամենահարմար ձևաչափի և մոդելի ընտրության
հարցում: Այն պարագայում, երբ համալսարանն ունի դոկտորական դպրոց, ՀՎ
զեկույցի պատասխանատվությունը կնկնի դպրոցի ուսերին:

4.4.3 Ուսումնական ծրագրի որակը
Հաստատությունը ՈՆԱ համակարգում պետք է ունենա գործընթացներ, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներին
ու ուղենիշներին՝ հատկապես սույն փաստաթղթի վերոգրյալ 1.2. ենթակետին
համահունչ դոկտորական ծրագրեր մշակել և ներդնել: 1.2 ենթակետով սահմանվում
է, որ ուսումնական հաստատությունները պետք է ունենան ծրագրերի և կրթական
աստիճանների հաստատման և պարբերական վերանայման ու վերահսկման
հաստատված կառուցակարգեր (ՈԵԱՇ, 2005):
Դոկտորական ծրագրի համար պատասխանատու անձը պետք է վերլուծի, թե արդյոք
ծրագրի

ընդհանուր

բովանդակությունը

(հետազոտական

ուղղությունները,

հմտությունները և ընթացիկ գործողությունները) թարմացվում են այս կամ այն
առարկայի պահանջներին համապատասխան և թե արդյոք համապատասխանում են
Կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առաջադրած մակարդակների
պահանջներին:
Ծրագիրը համապատասխան կառուցակարգեր ունի հավաստելու, որ դոկտորական
աստիճանում

ընդգրկված

ուսանողների

պրոֆիլը

համապատասխանում

է

նախանշված պահանջներին և որ նրանց թվաքանակը համահունչ է հետազոտական
ուղղությունների բաշխմանը և առաջարկվող թափուր տեղերին:
Դոկտորական

ծրագրի

շրջանակնեում

իրականացվում

է

դոկտորանտների

համապատասխան ղեկավարում, ինչպես նաև ուսումնական գործընթացներ:
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Չափանիշի գնահատման համար անհրաժեշտ ցուցիչները ներկայացված են ստորև՝


առաջարկի և պահանջարկի թվաքանակի մասին տեղեկատվություն,



ընդունված

ուսանողների

քանակ

(յուրաքանչյուր

նոր

հավաքագրման

պարագայում),


ընդունված ուսանողների ընդհանուր քանակ,



ընդունված օտարերկրյա ուսանողների քանակ,



այլ համալսարաններից ընդունված ուսանողների քանակ,



հեռակա ուսանողների քանակ,



կրթաթոշակով սովորող ուսանողների քանակ,



ընդունելության պահանջներին համապատասխան ուսանողների քանակ,



ընդունված ուսանողների քանակն ըստ հետազոտական ուղղությունների:

4.4.4 Հասարակական տեղեկատվություն
Համաձայն Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչների և ուղենիշների 1.7
ենթակետի (Հրապարակայնություն). «Հաստատությունները պետք է իրենց ծրագրերի
և կրթական աստիճանների մասին մշտապես հրապարակեն ինչպես քանակական,
այնպես էլ՝ որակական նորացված, անաչառ, անկողմնակալ տեղեկատվություն»:
Այս տեղեկատվությունը պետք է հանրային լինի և հասանելի հասարակության բոլոր
շերտերին, և պետք է տեղեկատվություն պարունակի դոկտորական ծրագրի
զարգացումների, ինչպես նաև այդ զարգացումների արդյունքների վերաբերյալ:
Մյուս կողմից, Համաձայն Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչների և
ուղենիշների

1.1

ենթակետի

(Որակի

ապահովման

քաղաքականություն

և

ընթացակարգ). «Ռազմավարությունը, քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
պետք

է

հաստատված

լինեն

և

հասարակայնորեն

հասանելի»:

Ուստի,

հաստատությունը պետք է նաև զեկույց ներկայացնի ՈՆԱ համակարգի, և,
հատկապես, դոկտորական ծրագրերի վերահսկողության և հավատարմագրման
գործընթացների վերաբերյալ:
Տեղեկատվության

հրապարակումը

երաշխավորում

է

թափանցիկությունը

և

հաշվետվողականությունը: Մասնավորապես, Որակի ապահովման եվրոպական
չափորոշիչների և ուղենիշների 1.6 (Տեղեկատվական համակարգեր) ենթակետի
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համաձայն «…հաստատությունները պետք է երաշխավորեն, որ իրենց կրթական
ծրագրերի

և

այլ

գործընթացների

արդյունավետ

կառավարման

համար

հավաքագրում և օգտագործում են պատշաճ տեղեկատվություն»:

Հասարակական

տեղեկատվության

հաստատությունները

պետք

տեղեկատվության

է

որակը

երաշխավորելու

պարբերաբար

ճշմարտացիության,

նկատառումներով

խորհեն

վավերության

հասարակական
և

թարմացման,

հասանելիության և որակի շարունակական բարելավման գործընթացների շուրջ:
Ուստի,

հաստատությունը

պետք

է

վերլուծի,

թե

արդյոք

այն

հստակ

տեղեկատվություն է տրամադրում իր շահակիցներին դոկտորական ծրագրերի,
ինչպես նաև որակի երաշխավորողը հանդիսացող կառավարչական գործընթացների
վերաբերյալ:

Հաստատությունը հրապարակում է վստահելի, համապարփակ և թարմացված
տեղեկատվություն իր դոկտորական ծրագրերի, դրանց գործառնական զարգացման,
ինչպես նաև ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ:
Հաստատությունը

երաշխավորում

տեղեկատվության

հասանելիությունը

տեղեկատվությունը

ներառում

է

է

դոկտորական
բոլոր

նաև

ծրագրերի

շահակիցների

վերաբերյալ

համար:

վերահսկողության,

ինչպես

Սույն
նաև

հավատարմագրման արդյունքները (եթե հավատարմագրում իրականացվել է):
Հաստատությունը

հրապարակում

է

ՈՆԱ

համակարգի

վերաբերյալ

տեղեկատվություն, որտեղ ուրվագծված է նաև դոկտորական ծրագիրը:
Սույն չափանիշի գնահատման գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել
ներոգրյալը՝


հաստատության կամ ծրագրի կայքը,



ՈՆԱ

համակարգի

վերաբերում

է

գործընթացների

հասարակական

փաստաթղթավորումը,

տեղեկատվությանը,

հավաքագրմանն ու հաշվետվողականությանը:
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երբ

խոսքը

տեղեկատվության

4.4.5 ՈՆԱ համակարգի արդյունավետությունը
Այս հատվածը պետք է համապատասխանի Որակի ապահովման եվրոպական
չափորոշիչների և ուղենիշների 1.1 (Որակի ապահովման քաղաքականություն և
ընթացակարգ) ենթակետի պահանջներին. «Հաստատությունը պետք է ունենա
գործընթացների քաղաքականություն՝ միտված իր ծրագրերի և որակավորումների
որակի երաշխավորմանը»:
Հաստատությունները
կարևորությունը,

նաև

պետք

ինչպես

նաև

է

ակտիվ
որակի

ներգրավված

լինեն

ապահովումը

որակի

երաշխավորող

քաղաքականության մշակման գործընթացներում: Այս նպատակի իրականացման
համար անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել որակի շարունակական բարելավման
ռազմավարություն: Ռազմավարությունը, քաղաքականությունը և գործընթացները
պետք է հաստատված լինեն և հրապարակայնորեն հասանելի: Անհրաժեշտ է հաշվի
առնել նաև ուսանողների և այլ շահակիցների դերակատարությունը: Այս հատվածը
նաև համապատասխանում է Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչների ու
ուղենիշների 1.2 ենթակետին. «… ուսումնական հաստատությունները պետք է
ունենան ծրագրերի և կրթական աստիճանների հաստատման և պարբերական
վերանայման ու վերահսկման հաստատված կառուցակարգեր»:
Դոկտորական ծրագրերի համար պատասխանատու անձիք պետք է վերլուծեն, թե
արդյոք պաշտոնապես գործում է ՈՆԱ համակարգը և երաշխավորեն դոկտորական
ծրագրերի որակը և շարունակական բարելավումը:
Գործող ՈՆԱ համակարգը դյուրինացնում է դոկտորական ծրագրի նախագծման և
հաստատման,
Համակարգը

վերահսկողության
նաև

երաշխավորում

և

հավատարմագրման

է

դոկտորական

գործընթացները:

ծրագրի

արդյունավետ

կառավարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը և ստացված
արդյունքների կիրառելիությունը:
ՈՆԱ գործող համակարգը պարբերաբար վերանայվում է՝ վերլուծելու համակարգի
նպատակահարմարությունը

և

առաջարկելու

բարելավման

պլաններ

այն

օպտիմալացնելու համար:
Սույն չափանիշի գնահատման գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել
ներոգրյալը.
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ՈՆԱ համակարգի թղթաբանությունը (համալսարան)՝
o դոկտորական ծրագրի նախագծումն ու հաստատումը,
o դոկտորական ծրագրերի վերահսկողությունը,
o դոկտորական ծրագրերի հավատարմագրման գործընթացը,
o ՈՆԱ համակարգի վերանայման գործընթացը:



Դոկտորական ծրագրերի նախագծերն ու բարելավման գործընթացների
վերահսկողությունը (համալսարան):



Գործիքակազմը, որը հնարավորություն կընձեռի հասկանալ թիրախային
խմբերի բավարարվածության մակարդակը (համալսարան):

4.4.6 Դասավանդող անձնակազմի որակը և համապատասխանությունը
Դասավանդող անձնակազմը պետք է դոկտորական ծրագրի նպատակներին
համահունչ փորձառություն և պատրաստվածություն ունենա: Անհրաժեշտ է նաև, որ
դասավանդող անձնակազմի թվային համակազմը բավարար լինի և նվիրված լինի իր
հիմնական գործառույթների իրականացմանը՝ դասավանդում և թեզերի ղեկավարում,
վերապատրաստման

գործընթացների

իրականացում

և

գնահատում,

ծրագրի

կառավարում (կիրառելիության պարագայում) և այլն:
Հաստատությունը պետք է հավաստիանա, որ դասավանդող անձնակազմի որակը և
կայունությունը համահունչ է բարձրագույն կրթության հաստատություների որակի
ներքին

ապահովման

չափանիշի

պահանջներին:

Մասնավորապես,

Որակի

ապահովման եվրոպական չափորոշիչների և ուղենիշների 1.4 (Դասավանող
անձնակազմի որակի ապահովում) ենթակետի պահանջներին. «Հաստատությունը
պետք

է

համապատասխան

համակարգ

գտնի՝

երաշխավորելու,

որ

դասավանդողները վերապատրաստված են և կոմպետենտ»: Սույն համակարգը
պետք է հասանելի լինի արտաքին գնահատում իրականացնող անձանց և պետք է
ընդգրկվի համապատասխան զեկույցներում (ՈԱԵՇ, 2005):
Դոկտորական ծրագրի համար պատասխանատու անձիք պետք է վերլուծեն, թե
արդյոք դասավանդող անձնակազմի քանակը բավարար է և համապատասխան
դոկտորական

ծրագրի

բնութագրիչներին,

գիտական

ուղղվածությանը

և

ուսանողների թվաքանակին: Վերոգրյալից զատ անհրաժեշտ է նաև ուշադրության
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կենտրոնում պահել ներոգրյալը.


Դասավանդող

անձնակազմն

իրականացնում

է

համապատասխան

հետազոտական աշխատանք:


Դասավանդող անձնակազմը բավարար է և նվիրված իր գործառույթների
իրականացմանը:



Դոկտորական

ծրագիրն

ունի

համապատասխան

շրջանակ

թեզերի

ղեկավարումն իրականացնելու համար:


Օտարերկրյա
մասնակցությունը

դասավանդողների
մշտադիտարկման

և

միջազգային
գործընթացներին

դոկտորների
և

թեզերի

հանձաժողովներին համապատասխանում է ծրագրի գիտական ոլորտին:
Դոկտորական ծրագրի համար պատասխանատու անձիք պետք է վերլուծեն, թե
նախնական պայմաններն ինչքանով են պահպանվել՝ հատկապես ներոգրյալ
ոլորտներում՝


դասավանդող և հետազոտական անձնակազմի փորձառության հենքեր,



գիտական գործունեության որակ,



մրցունակ հետազոտական նախագծերի թվաքանակ,



դասախոսների միջազգային գործունեություն:

Սույն չափանիշի գնահատման գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել
ներոգրյալ նախապայմանները.


մրցունակ և շարունակական բնույթ ունեցող հետազոտական նախագծեր,
որոնցում ներգրավված պրոֆեսորը նաև դոկտորական ծրագրի մաս է
կազմում (համալսարան),



պրոֆեսորներ, որոնք մասնակցում են մրցունակ և շարունակական բնույթ
ունեցող հետազոտական նախագծերում (համալսարան),



ծրագրի շրջանակներում ներգրավված պրոֆեսորների կողմից ցուցաբերվող
համապատասխան գիտական աջակցություն,



դոկտորական թեզերը ղեկավարող օտարազգի դասախոսներ, որոնք նաև
որոշակի դասավանդում են իրականացում (համալսարան),



դոկտորական թեզերի խորհրդատվական գործունեության արդյունքները
(համալսարան),
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կիրառելիության պարագայում, վերապատրաստման ծրագիր կամ ՈՆԱ
փաստաթղթեր՝ դասավանդող անձնակազմի որակի ապահովման, մարդկային
ռեսուրսների քաղաքականության և այլնի վերաբերյալ:

Այս չափանիշը գնահատելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ներոգրյալ
ցուցիչները.



պաշտպանված թեզերի ղեկավարների քանակը (համալսարան),



թեզերի ղեկավարների հետազոտության ժամանակահատվածը (6 տարի)
(համալսարան):

4.4.7 Ուսումնառության աջակից համակարգերի արդյունավետությունը
Դասավանդման և հետազոտական անձնակազմից զատ, հաստատությունները
դոկտորանտներին տարբեր ծառայություններ և ռեսուրսներ են տրամադրում՝ նրանց
քաջալերելու, ինչպես նաև ուսուցման գործընթացը առավել հարստացնելու և
դյուրինացնելու համար: Սույն համատեքստում, Որակի ապահովման եվրոպական
չափորոշիչների և ուղենիշների 1.5 (Ուսումնառության ռեսուրսներ և աջակցում
ուսանողներին) ենթակետը շարադրված է այսպես. «Հաստատությունները պետք է
ուսանողներին ապահովեն մասնագիտական կրթական ծրագրերով նախատեսված
ռեսուրսներով» (ՈԵՇ, 2005):
Ուստի, ակնկալվում է, որ հաստատությունը պետք է վերլուծի, արդյոք նյութական
ռեսուրսները
զարգացման

և

դոկտորական

համար

ծրագրով

անհրաժեշտ

նախատեսված

ծառայությունները

գործողությունների

բավարարում

են

թեʹ

ուսանողների թվաքանակին, և թեʹ ծրագրի բնութագրիչներին:
Սույն հատվածը վերաբերում է ուսումնառության աջակցություն համարվող բոլոր
ծառայություներին և ռեսուրսներին:
Առկա նյութական ռեսուրսները բավարար են թեʹ ուսանողների թվաքանակին, և թեʹ
ծրագրի բնութագրիչներին:
Դոկտորնատներին տրամադրվող ծառայությունները հավուր պատշաճի աջակցում
են ուսումնառության գործընթացին և դյուրինացնում են մուտքն աշխատաշուկա:
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Այս հատվածը ներառում է.


Նյութական ռեսուրսներ՝ աշխատանքային տարածքներ դոկտորանտների
համար, լաբորատորիաներ, համակարգչային սենյակներ, գրադարաններ,
տեխնոլոգիական

ենթակառուցվածքներ,

սարքավորումներ,

գիտական-

տեխնիկական նյութեր և այլն:
Ծառայություններ՝

հիմնականում

լոգիստիկ

բնույթի

(կեցության

վայր,

կեցության վերաբերյալ իրավական հարցերի շուրջ խորհրդատվություն և այլն),
կրթական ուղղորդում (կրթաթոշակներ, շարժունություն, նախագծեր և այլն),
մասնագիտական կողմնորոշում ու աշխատանքի տեղավորում:
Սույն չափանիշի գնահատման համար անհրաժեշտ են ներոգրյալ փաստերը.


նյութական ռեսուրսների որակի ապահովման գործընթացին վերաբերող ՈՆԱ
համապատասխան փաստաթղթեր (համալսարան),



աշխատաշուկա մուտք գործելու գործընթացը դյուրինացնող ինստիտուցիոնալ
պլաններ (համալսարան),



դոկտորանտներին
գործընթացներին

մատուցված
վերաբերող

աջակցության

ՈՆԱ

և

ուղղորդման

համապատասխան

փաստաթղթեր

(համալսարան):
Չափանիշի գնահատման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ներոգրյալ ցուցիչները.


դոկտորանտների գոհունակությունը ուսումնառությամբ (համալսարան),



դոկտորական թեզերի ղեկավարների գոհունակությունը ուսումնառությամբ
(համալսարան):

4.4.8 Արդյունքների որակը
Ողջ

գործընթացի

տևողության

ընթացքում

իրականացվող

ուսումնառության

գնահատումը հնարավորություն է ընձեռում հասկանալ, թե ինչքանով են ձեռք բերվել
նախանշված արդյունքները: Ինչպես ասվում է Եվրոպական չափանիշների և
ուղեցույցների 1.3 ենթակետում (Ուսանողների գնահատում). «Ուսանողները պետք է
գնահատվեն

այնպիսի

չափորոշիչների,

չափանիշների

և

գործընթացների

կիրառմամբ, որոնք հրատարակված են և կիրառելի» (ENQA, 2005): Եʹվ դոկտորական
թեզը, ևʹ ձևավորող գործողությունները, ևʹ գնահատման համակարգը պետք է
85

համահունչ լինեն, հասարակայնորեն մատչելի և տեղին:

Սույն հատվածում անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել դոկտորանտների աշխատանքի
տեղավորման ցուցանիշը, քանզի սա ևս կարևոր վերջնարդյունք է: Այստեղ պետք է
վերլուծվի համալսարանների տրամադրած տեղեկատվության ողջ պաշարը, որը
հնարավորություն կտա տեղայնացնել հիմնական ցուցիչները:
Ակնկալվում է, որ դոկտորական ծրագրի համար պատասխանատու անձիք պետք է
վերլուծություններ կատարեն առ այն, թե արդյոք դոկտորական թեզերը, ձևավորող
գործողությունները

և

գնահատումը

համապատասխանում

են

հետևյալ

պահանջներին՝


ակադեմիական և աշխատանքի տեղավորման քանակական ցուցիչները
հարիր են ուսումնառության պրոֆիլին,



դոկտորական թեզերը, վերապատրաստման գործողությունները և դրանց
գնահատումը համահունչ են դոկտորական կրթության պրոֆիլին,



ակադեմիական

ցուցիչների

արժեքները

համապատասխանում

են

դոկտորական ծրագրի բնույթին,


աշխատանքի տեղավորման ցուցիչների արժեքները համապատասխանում են
դոկտորական ծրագրի բնույթին:

Սույն չափանիշի գնահատման համար անհրաժեշտ են ստորև ներկայացված
հենքերը.



դոկտորական ծրագրի մշակմանը և բարելավմանը միտված արդյունքների
հավաքագրման

և

վերլուծության

գործընթացներին

առնչվող

ՈՆԱ

դոկտորական

թեզեր

փաստաթղթեր (համալսարան),


դոկտորական

ծրագրի շրջանակներում

կերտված

(համալսարան),


ուսուցման գործընթացների և գնահատման համակարգերի վերաբերյալ
տեղեկատվություն (համալսարան):

Ստորև ներկայացված են այն ցուցիչները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն
չափանիշների գնահատման գործընթացում.
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առկա համակարգում պաշտպանած թեզերի քանակը,



հեռակա համակարգում պաշտպանած թեզերի քանակը,



առկա դոկտորական ծրագրի միջին տևողությունը,



հեռակա դոկտորական ծրագրի միջին տևողությունը,



դոկտորական ծրագիրը չավարտած ուսանողների տոկոսը,



Laude (գովասանքի) արժանացած թեզերի տոկոսը,



միջազգային դոկտորանտների տոկոսը,



հետազոտական այցեր իրականացրած ուսանողների քանակը,



աշխատանքի տեղավորման տոկոսը,



դոկտորական

կրթությանը

հարիր

տեղավորման տոկոսը:
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և

համապատասխան

աշխատանքի

ԳԼՈՒԽ II - ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿԸ
Ենթագլուխ 1 - Ընդհանրական տեղեկատվություն՝ ազգային բարձրագույն կրթություն,
հետազոտություն եվ որակի ապահովման համատեքստ (դոկտորական կրթության
շեշտադրմամբ)

1.1 ԲԿ և հետազոտական համակարգի ամփոփ ներկայացում

1.1.1 Ֆրանսիական ԲԿ և հետազոտության համակարգ
Ֆրանսիան տեղակայված է Եվրոպայի սրտում: Այն սահմանակից է Իսպանիային,
Իտալիային, Շվեյցարիային, Գերմանիային, Լյուքսեմբուրգին, Բելգիային, ինչպես
նաև Անդորայի և Մոնակոյի ինքնիշխան պետություններին: Ընդհանուր տարածքը
551 695 կմ2 է: Բնակչությունը 67 186 638 (ըստ 2018թ. տվյալների): Մեկ շնչին բաժին
ընկնող ՀՆԱ 38.000 ԱՄՆ դոլար է (2016թ):

Աղբյուր՝
տնտեսական

Վիճակագրության

և

ուսումնասիրությունների

ազգային

հաշվարկներ» (2017թ. ավարտ)
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ինստիտուտ,

«Բնակչության

Ֆրանսիան

աշխարհի

«ամենահետազոտամոլ»

ազգերից

է՝

զարգացման

և

հետազոտության ոլորտում իրականացվող 48 միլիարդ եվրո ներդրումներով:
Զարգացման և հետազոտության ոլորտում իրականացվող ծախսերի շնորհիվ այն
նաև ՏՀԶԿ ամենամեծ տնտեսություն ունեցող 5-րդ երկրիր է: Հետազոտությանը
հատկացվող ՀՆԱ մասնաբաժինը կազմում է 2.23%:



Ֆրանսիայում գործունեություն են ծավալում մոտավորապես 3500 բուհեր՝
ներառյալ պետական և մասնավոր.

-

74 համալսարան (2017)՝ մեծամասնությունը պետական,

-

230 ինժիներական դպրոց (30% համալսարանների ներսում),
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-

220 բիզնես դպրոցներ,

-

120 արվեստի դպրոցներ,

-

20 ճարտարապետական դպրոցներ :

Բուհական համակարգում
գրանցված ուսանողներ
Աղբյուր՝

Ազգային

բարձրագույն կրթության,
հետազոության

և

նորարարության
նախարարություն

“L'état

de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche en
France" (N°10 - Avril 2017)

 Ֆրանսիայի բուհական համակարգում գրանցված ուսանողներ
2015թ.

2

551

000

ուսանող

էր

գրանցված

ԲԿ

համակարգում՝

60%

համալսարաններում: Սույն ցուցանիշը տասնամյակներ է, ինչ աճի տենդենց ունի, և
ակնկալվում է, որ 2025թ. ուսանողների թիվը կհասնի 2 900 000:

ԲԿ համակարգում գրանցված ուսանողները ((հազարներով), աղբյուր՝ Ազգային
բարձրագույն կրթության, հետազոության և նորարարության նախարարություն):
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 Ֆրանսիական համալսարաններում գրանցված ուսանողների քանակը
2016թ. Ֆրանսիայում գործունեություն ծավալող համալսարաններում գրանցված էին
ընդհանուր առմամբ 1 626 828 ուսանող, որոնց 60% կանայք էին (Աղբյուր՝ Ազգային
բարձրագույն կրթության, հետազոության և նորարարության նախարարություն, տեʹս
ստորև ներկայացված գծագրային պատկերը)

Վերջին աղյուսակը ներկայացնում է ուսանողների բաշխվածությունն ըստ կրթական աստիճանների:

 Որակավորումների ազգային շրջանակ
Միջնակարգ դպրոցի ավարտին ստանալով “Baccalaureat” կոչվող ազգային դիպլոմը,
Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության ՈԱՇ-ը ուղղակիորեն խարսխված է Բոլոնիայի
գործընթացի վրա: Գործում է եռաստիճան համակարգ՝ բակալավր, մագիստրոս,
դոկտոր: Կրթության առաջին աստիճանի տևողությունը 3 տարի է (180 ԿԿԵՓ),
կրթության երկրորդ աստիճանինը՝ 5 (120 ԿԿԵՓ), երրորդ աստիճանինը՝ 3-4 տարի:

1.1.2 Բուհերի և ընկերությունների հարաբերությունները՝ պրակտիկա, աշխատանքի
տեղավորում, պրակտիկ գործունեություն, և այլն
Ֆրանսիայում հասարակական և բիզնես սեկտորը դեռ համեմատաբար փոքր
դերակատարություն ունեն դոկտորական ծրագրերում: Սա, թերևս, կարելի է
բացատրել

այն

հանգամանքով,

որ

Ֆրանսիայում
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գիտական

փորձագետի

մասնագիտական ուղին այդքան էլ բարձր չի գնահատվում: Երբ խոսքը վերաբերում է
աշխատավարձին, կարող ենք փաստել, որ հարգի հաստատությունն ավարտած
մագիստրոսի և նույն հաստատությունն ավարտած դոկտորի աշխատավարձերի
միջև եղած տարբերությունն այդքան էլ մեծ չէ:
Ներկայումս 7 ինժիներներից միայն մեկն է իր ուսումը շարունակում դոկտորական
մակարդակում: Այդուհանդերձ, սույն թիվը մեծապես տատանվում է ըստ ոլորտների.


25% ֆիզիկայի և էներգետիկայի ոլորտ,



22% քիմիայի ոլորտ,



13% ավիատիեզերքային ոլորտ,



2%

ինժիներներ,

որոնք

մասնագիտանում

են

շինարարության,

հանքարդյունաբերության և երկրաբանության ոլորտներում:
Շատ ինժիներներ որոշում են կայացնում շարունակել իրենց ուսումնառությունը
կրթության

երրորդ

աստիճանում,

որպեսզի

կարողանան

ձերծ

մնալ

ակադեմիական, կամ կիրառական հետազոտության ուղղվածություն ընտրելու
բեռից: Հետազոտության մեջ ներգրավված լինելը նաև հնարավարություն է
ընձեռում շարունակել աշխատանքը Ֆրանսիայում, քանզի ընկերությունները
հակված

չեն

իրենց

հետազոտական

միավորումները

տեղակայել

երկրի

սահմաններից դուրս՝ ի տարբերություն իրենց գործարանների: Որոշ դոկտորներ
իրոք ցանկություն են հայտնում մնալ գիտության-հետազոտության ոլորտում,
որոշները կրթության երրորդ աստիճանն ավարտում են
հասարակական

սեկտոր,

մյուսները՝

Հետազոտական

վերապատրաստման

մասնավոր

տեղափոխվելու

սեկտոր՝

արդյունաբերական

հատկապես

պայմանագրեր

կոչվածի օգնությամբ (CIFRE11):
Հետազոտական

վերապատրաստման

արդյունաբերական

պայմանագրերն

աջարկցություն են ցուցաբերում բիզնեսներին, որպեսզի վերջիններս աշխատանքի
ընդունեն դոկտորական այն ուսանողներին, որոնց հետազոտական աշխատանքը
գտնվում է հետազոտական միավորումների ղեկավարման ներքո: Այդուհանդերձ,
Հետազոտական

վերապատրաստման

արդյունաբերական

11 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html##dispositif
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պայմանագրերի

շրջանակում գործունեություն ծավալող ուսանողների թվաքանակն ընդամենը 10% է:
Հետազոտական

վերապատրաստման

արդյունաբերական

պայմանագրերն

աշխատում են երեք ուղղություններով միայն.


բիզնես (շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, տեղական իշխանություն,
որը

գործունեություն

է

ծավալում

հասարակական

կամ

սոցիալական

նախագծի ներքո), որը դոկտորական ուսանողին հետազոտական նախագիծ է
տալիս իր թեզի համար,


հետազոտական արտաքին միավորում, ով իրականացնում է ուսանողի
գիտական ղեկավարումը,



Դոկտորական ուսանող, ով մագիստրոսի աստիճան ունի:

Ընկերությունը կրթության երրորդ աստիճանի երիտասարդ ուսանողին աշխատանքի
է ընդունում անժամկետ, կամ եռամյա պայմանագրով՝ նվազագույնը 23,484 (€1,957
ամսական)

եվրոյին

տրամադրելով

նաև

համարժեք

տարեկան

հետազոտական

զուտ

նախագիծ,

եկամուտով՝

որը

պետք

է

ուսանողին
արծարծվի

դոկտորական թեզում: Ընկերությունը Հետազոտության և տեխնոլոգիաների ազգային
ասոցիացիայից (A.N.R.T.) ստանում է 14,000 եվրոյին համարժեք տարեկան
դրամաշնորհ՝ երեք տարիների համար: Գործակցության համաձայնագիր է կնքվում
կազմակերպության և միավորման միջև՝ մատնանշելով այն պայմանները, որոնց
ներքո

պետք

է

իրականացվի

հետազոտական

աշխատանքը,

ինչպես

նաև

անդրադարձ կատարելով մտավոր սեփականության խնդիրներին, որոնք կարող են
ծագել դոկտորական ուսանողի աշխատանքի արդյունքների հետ կապված:
Դոկտորական

կրթության

համար

առկա

չեն

ազգային,

կամ

տարիքային

սահմանափակումներ:
1981թ. ի վեր, 26.450 ուսանող օգտվել են Հետազոտական վերապատրաստման
արդյունաբերական պայմանագրերից՝ միավորելով 9.000 ընկերություններ և 4000
հետազոտական միավորումներ բիզնես և գիտական դաշտերից: Հետազոտական
վերապատրաստման արդյունաբերական պայմանագրերին դիմողների թիվը կայուն
աճ է գրանցել՝ 2011թ. հասնելով 1.750: 3 տարի նվազման միտում ցուցաբերելով, այս
նախաձեռնության շրջանակներում կրկին գրանցվեց 8% աճ 2016 թվականին:
2016թ. ընդունվեցին 1.377 նոր պայմանգրեր: Հաջողության (դիմումների թվաքանակը
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և

տրամադրված

պայմանագրերի

հարաբերակցությունը)

ցուցանիշը

83%

է:

Այդուհանդերձ, ինչպես արդեն նշվել է այլուր, ուսանողների ընդամենը 10% են
գործունեություն ծավալում վերոգրյալ պայմանագրերի շրջանակներում:
 Արդյունքների

տարածումը

խթանող

որոշ

նախաձեռնությունների

և

հետազոտության արդյունքների կիրարկման քաղաքականության որոշ օրինակներ
Վերջին 10 տարիների ընթացքում Ֆրանսիական համալսարնները, ինչպես նաև այլ
հաստատություններ հիմնել են ՏՏ հարթակներ և սթարթ-ափների ստեղծման
ինկուբատորներ՝ հաճախ դպրոցների հետ գործակցությամբ:
2014թ. մարտ ամսին ընդհանուր հաշվարկով 30 նմանօրինակ ինկուբատորներ
ստեղծվեցին Ազգային բարձրագույն կրթության, հետազոության և նորարարության
նախարարության

նախաձեռնությամբ:

(Նորարարության,

փոխանցման

և

Դրանք

հայտնի

ձեռներեցության

են

“PEPITE

ուսանողական

12

”

հարթակ)

անվանմամբ: Նմանօրինակ նախաձեռնությունը, այլ նպատակների հետ մեկտեղ,
ցանկանում էր աջակցություն տրամադրել ապագա ձեռներեցներին: Չնայած սույն
հարթակները հիմնականում թիրախում են դոկտորական ուսանողներին, այստեղ
կարող են գործունեություն ծավալել կրթական բոլոր մակարդակների ուսանողները՝
անկախ իրենց նախագծերից: Դրանց հիմնական նպատակը «տեղեկատվության
մակարդակի բաձրացումը» և ձեռներեցության խթանումն է ուսումնառության
ընթացքում՝

հատկապես

անհատականացված

դոկտորական

մոտեցման

կրթության

շնորհիվ

ժամանակ,

ուսանողերին

ինչպես

նաև

տրամադրվող

«աջակցությունը»:

1.2 Դոկտորական աստիճանի հակիրճ ներկայացում
1.2.1 Ֆրանսիայում կրթության երրորդ աստիճանի կազմակերպումը
Դոկտորանտուրան

Բոլոնիայի

սխեմայում

ներառված

համալսարանական

կրթության բարձրագույն աստիճանն է: Դոկտորական կրթությունը հաջորդում է
մագիստորասական աստիճանին (Դոկտորանտուրա՝ ավագ դպրոցն ավարտելուց 8
տարի անց (3+2+3)):

12

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30796/pepite.html
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Այն ազգայնորեն ճանաչված աստիճան է, շնորհվում է բարձրագույն ուսումնական
հաստատության կողմից և վավերացվում Բարձրագույն կրթության, հետազոտության
նախարարության կողմից (համալսարան, մասնավոր դոկտորական դպրոց):
Դոկտորական կրթության համար հատկացվում է 3 տարի (կամ ավել): Դոկտորական
կրթությունը վավերացվում է թեզի պաշտպանությամբ:
Դոկտորական կրթությունն ունի մի շարք դերակատար անձիք և մարմիններ՝
դոկտորական

ուսանողներ,

թեզի

ղեկավար,

հետազոտության

միավորում,

կազմակերպություն (եթե կիրառելի է), դոկտորական դպրոց, պաշտպանության
հանձնաժողով և այլն: Վերոգրյալ բոլոր դերակատարների առանցքային նպատակը
գիտական-հետազոտական

հմտությունների/կարողությունների

փոխանցումն

է

դոկտորական ուսանողներին՝ թեզի ղեկավարի և հետազոտության միավորման
աջակցությամբ: Սրան ի հավելումն իրականացվում է նաև դոկտորական ուսանողի
նախապատրաստում աշխատաշուկային:

Օգտակար հղումներ՝
2006թ. օգոստոսի օրենք Դոկտորական աստիճանի մասին`
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000267752
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/la-formation-doctorale.html
2016թ. մայիսի օրենք Դոկտորական աստիճանի մասին`
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086

Չակերտներում

նշված

հատվածները

վերցված

են

Պիերիկ

Գանդոլֆոյի

«Դոկտորական կրթության գրանցած հաջողությունները Ֆրանսիայում. զեկույցներ և
լավագույն փորձի օրինակներ (“The doctoral success in France: reports and best
practices”)», Փիթեր Լանգ Էդիշնսում (Peter Lang Editions) հրապարակված 2017թ.
հոդվածից:
Պիերիկ Գանդոլֆոն Ռուեն-Նորմանդի համալսարանի պրոֆեսոր է, Բարձրագույն
կրթության և հետազոտության գնահատման բարձրագույն խորհրդի (ԲԿՀԳԲԽ)
գիտական խորհրդատու, ՄԿԾների գնահատման բաժնի, Դոկտորական դպրոցների
գնահատման համակարգող:
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«2016թ. մայիսի 25-ի օրենքի տառին համաձայն մշակվեց ազգային դոկտորական
աստիճանաշնորհման գործընթացի և կրթության ազգային շրջանակը: Ըստ 2006թ.
օգոստոսի 6-ի համանման օրենքի «դոկտորական կրթությունը հետազոտական
ծրագիր է և մասնագիտական հետազոտական փորձառություն […]»:
Այն ներառում է դոկտորական ուսանողների կողմից իրականացվող անհատական
հետազոտություն, որը հավելվում է դոկտորական դպրոցի կողմից հավանության
արժանացած դասընթացներով: Այն թիրախում է գիտության, տնտեսության,
հասարակական, տեխնոլոգիական և մշակութային ոլորտներում իրականացվող
հետազոտություն: Հետազոտությունն ի վերջո վավերացվում է ազգային դոկտորի
աստիճանի շնորհմամբ: Օրենքում նաև ամրագրված է, որ «դոկտորական դպրոցները
[…]

կազմակերպում

են

դոկտորական

ուսանողների

ուսուցում

և

նրանց

նախապատրաստում աշխատանքային գործունեությանը»:

Մի քանի բացառություններից զատ, դոկտորական դպրոցները կազմավորված են
ըստ ուղղությունների՝ դրանք ծածկող դասընթացների մի ամբողջական փաթեթով:
Ֆրանսիայում գործունեություն ծավալող 270 դոկտորական դպրոցները բաշխված են
Գիտության, Տեխնոլոգիաների և Առողջապահության (մոտավորապես 90 դպրոց՝
Գիտություն և Տեխնոլոգիաներ, և 50՝
ինչպես

նաև

Հումանիտար

ու

Կենսաբանություն և Շրջական միջավայր),
Հասարակական

գիտությունների

(40՝

Իրավաբանություն, Տնտեսագիտություն, Կառավարում և 80՝ Գրականություն,
Լեզուներ և Հումանիտար գիտություններ) ոլորտներում: 2014 ուսումնական տարվա
մեկնարկին

ավելի

դպրոցներում

քան

(վերոգրյալ

75.000
թվի

դոկտորական
50%

ուսանողներ

Գիտության,

էին

գրանցված

Տեխնոլոգիաների

և

Առողջապահության ոլորտներում): Շնորհվել է մոտավորապես 14.400 աստիճան
(որոնցից երկու երրորդը Գիտության, Տեխնոլոգիաների և Առողջապահության
ոլորտներում)»:

Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար տեʹս 2.3
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1.2.2 Երրորդ աստիճանի կրթություն տրամադրող բուհերի քանակը
Ֆրանսիայում գործունեություն ծավալող 74 13 համալսարններից 67-ը խմբավորված
են դոկտորական աստիճան շնորհող համալսարանների և ինստիտուտների 20
խմբավորումների մեջ, ինչպես նաև ինստիտուտների 5 ասոցիացիաների մեջ: Միայն
համալսարաններն են իրավասու դոկտորի աստիճան շնորհել: Դպրոցները նման
լիազորություն չունեն:

1.2.3 Դոկտորական կրթության ազգային վիճակագրություն (Աղբյուր՝ Ազգային

բարձրագույն կրթության, հետազոության և նորարարության նախարարություն)
• 60 000 ուսանողներ են գրանցված դոկտորական մակարդակում:
50% կանայք են, իսկ 37% օտարազգիներ:
Իրավագիտություն և տնտեսագիտություն

Law and economics
Humanities
Sciences
Sport
Health

Հումանիտար գիտություններ
Սպորտ
Գիտություններ
Առողջություն

• Դոկտորական ուսանողների նվազող քանակ
Գծապատկեր

1.2.3.ա.

2009-2015թթ.

Դոկտորական

աստիճանում

գրանցված

ուսանողներն ըստ ոլորտների

Human Sciences and humanities
Society sciences
Medecine and Biology
Other

Մարդաբանություն/հումանիտար գիտութ.
Հասարակական գիտություններ
Բժշկություն և բնագիտություն

Այլ

13

67 համալսարան, 3 տեխնոլոգիական համալսարան (Compiègne, Belfort-Montbéliard և Troyes)
Ժան-Ֆրանսուա Շամպոլյիոնի անվան դասավանդման և հետոզոտության համալսարանական
կենտրոն, որոնք Ֆրանսիայի հասարակական, գիտական, մշակութային և մասնագիտական
հաստատություններ են և համալսարանների մաս չեն կազմում: Փարիզ-Դոֆին և Լորենի
համալսարանները, որոնք անվանվում են “grands établissements” և Մայոտի վերապատրաստման և
հետազոտության համալսարանական կենտրոնը, որը հասարակական վարչական հաստատություն
է:
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Գծապատկեր 1.2.3.բ՝ 2009-2015թթ. Դոկտորական աստիճանների շնորհում ըստ
ոլորտների14

Հետաքրքրական է, որ գրանցված ուսանողների թվաքանակը նվազում է, մինդեռ
միևնույն ժամանակ աճում է շնորհված աստիճանների թվաքանակը:

14

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_R_38le_doctorat_et_les_docteurs.php
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Ենթագլուխ 2: Դոկտորական կրթության էությունը և բնութագրիչները

2.1 Տեղեկատվություն դոկտորական ՄԿԾների վերաբերյալ (մեթոդաբանություն, ԿԿՓՀ
և այլն)

Դոկտորական բոլոր դպրոցները «… որպես համալսարանական նախորդ ծրագրերի
շարունակականություն պետք է իրենց դոկտորական ուսանողներին ապահովեն
տեսական

և

գործնական

ռեսուրսներով,

որպեսզի

ուսանողներին

նախապատրաստեն ինտեգրմանը հասարակություն՝ թեʹ մասնավոր, թեʹ կրթական
սեկտորներում՝ իրենց որակավորման մակարդակին համապատասխան»:
Վերոգրյալ

ռեսուրսների

մեծամասնությունը

հասանելի

է

գիտական

և

մասնագիտական ծրագրերի միջոցով, որոնք «հստակ կազմակերպված են և
համահունչ բովանդակության (ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքներ, մեթոդական,
վերլուծական

և

քննադատ

մտածողության

կարողություններ

և

այլն)

և

դասընթացների ժամաքանակի դիտանկյունից»:

Մինչ

մայր

հաստատությունները

մասնագիտական/միջառարկայական
քոլեջները

(կամ

հաճախ

դասընթացներ,

համապատասխան

այլ

առաջարկում

դոկտորական

կառույցներ)

են

դպրոցները,

կենտրոնացնում

և

համակարգում են թեմատիկ/գիտական դասընթացները: Նման դասընթացները
մշակվում են հետազոտական միավորումների/ֆեդերացիաների/ինստիտուտների,
տեխնիկական հարթակների, կամ մագիստրոսական ծրագրերի ղեկավարների հետ
համատեղ:

Չնայած գոյություն ունեցող կանոնակարգերը չեն պարտադրում դասաժամերի
հստակ

թվաքանակ,

պարտադիր

պահանջ

դոկտորական
սահմանում

դպրոցների
է

մեծամասնությունը

ուսանողների

պարտադիր

որպես

գրանցումը

դասընթացներին՝ մի քանի տասնյակից մինչ 500 ժամ տևողությամբ, հիմնականում
80-120 ժամի տիրույթում: Դոկտորական ուսանողները սովորաբար վերցնում են
թեմատիկ և մասնագիտական դասընթացների հավասար քանակ:
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Անկախ

այն

հանգամանքից,

թե

նման

դասընթացներն

առաջարկվում

են

դոկտորական դպրոցի, թե քոլեջի կողմից, դրանք միշտ գալիս են լրացնելու այն
գիտելիքներն

ու

հմտությունները,

հաստատություններում:
դոկտորական

Ինչպես

ուսանողները

որոնք

ասվում

պետք

է

ուսանողները
է

2016թ.

ստանում

մայիսի

պարբերաբար

25-ի

են

մայր

օրենքում,

թարմացնեն

իրենց

«…թղթապանակը […], որը բաղկացած է ՄԿԾի ուսումնառության ընթացքում
դոկտորական ուսանողի իրականացրած բոլոր գործողություններից՝ ներառյալ
դասավանդում, գիտական մշակույթի փոխանցում, որն ի ցույց կդնի բոլոր այն
հմտությունները,

որոնք

ձեռք

են

բերվել

դոկտորական

ուսումնառության

ընթացքում15»:

2.2 Կրթության երրորդ աստիճանի բնութագրիչները
2.2.1 Կրթության երրորդ աստիճանի կազմակերպումը (ընտրություն, ընդունելություն
և առաջընթաց)
• Ընդունելության չափանիշները
Դոկտորական ծրագրին գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մագիստրոսի
կամ դրան համարժեք աստիճան՝ մասնավորապես Եվրոպական բարձրագույն
կրթության տարածքում:

Բոլոր այն անձիք, ովքեր իրենց մագիստորասի աստիճանը ստացել են Ֆրանսիայի
սահմաններից դուրս և այն ավտոմատ կերպով չի կարող կերպափոխվել ԵԲԿՏ
տարածքում ընդունված մագսիտրոսի աստիճանին, կամ այն դեպքերում, երբ անձը
որոշակի կրեդիտներ է կուտակել Ֆրանսիայի Կրթության կոդի L. 613-5 հոդվածի
պահանջներին համապատասխան, հաստատության տնօրենի կողմից կարող են
ընդգրկվել դոկտորական ծրագիր, ինչը, սակայն, պետք է արվի բացառության
կարգով՝ դոկտորական դպրոցի խորհրդի երաշխավորությամբ: Բոլոր այն անձիք
ովքեր չունեն ազգային մագիստրոսի, կամ համապատասխան այլ աստիճան, որը
ստացել են այլ երկրում, բայց ուզում են որոշակի կրեդիտներ կուտակել L. 613-5

15

Պիերիկ Գանդոլֆո, տեʹս նույն տեղում
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հոդվածի պահանջներին համապատասխան դոկտորական ծրագրին գրանցվելու
համար, պետք է արդեն իսկ այս կամ այն դոկտորական դպրոցի առաջարկած
դոկտորական ծրագրի համապատասխան թեկնածու լինեն և նշեն, որ թեզի
ղեկավարն իր համաձայնությունն է տվել ղեկավարել նրանց թեզը:
Ամեն դեպքում, դոկտորական ուսանողները պետք է ամեն տարի թարմացնեն իրենց
անդամակցումը դոկտորական դպրոցին: Դոկտորական ուսանողները կարող են
տարկետման

դիմել՝

առավելագույնը

մեկ

ուսումնական

տարի

ժամկետով:

Այդուհանդերձ, վերոգրյալ մեկամյա տարկետումը տրվում է բացառիկ դեպքերում և
ենթարկա է դպրոցի ներսում գործող ներքին կանոններին:

• Ընտրության չափանիշները
Մինչ որոշ դոկտորական դպրոցներ ուսանողների հավաքագրումը կազմակերպում
են պարբերաբար իրականացվող մրցակցային ընտրակարգով, կազմակերպելով նաև
թեկնածուների հարցազրույցներ, մյուսներն այս գործընթացն ամբողջովին հանձնում
են թեզի ղեկավարներին և/կամ վերահսկող հետազոտական միավորումներին:
PhD ծրագրին գրանցվելու համար անհրաժեշտ է հստակեցնել հետազոտության
թեման, PhD ծրագրի համատեքստը և ընդունող միավորումը:

Թեզի թեման պետք է հանգեցնի յուրօրինակ և տեղեկատվական հետազոտության և
իրականանալի լինի նախանշված ժամանակահատվածում: Թեզի թեման համատեղ
որոշվում է երիտասարդ հետազոտողի և թեզի ղեկավարի համատեղ ուժերով:
Թեմայի վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվություն է հաղորդվում ընդունելության
ժամանակ: Թեզի ղեկավարը, ով ընտրվում է այս կամ այն ոլորտում իր ունեցած
փորձառության շնորհիվ պետք է դոկտորական ուսանողին օգնի դուրս բերել թեմայի
նորարարական բնույթը և հավաստիանա, որ թեման արդիական է: Ղեկավարը նաև
պետք

է

հավաստիանա,

որ

դոկտորական

ուսանողն

ի

ցույց

է

դնում

նախաձեռնողականություն և նորարարական մտածողություն հետազոտությունն
իրականացնելու ողջ գործընթացում:
Դոկտորական

ուսանողների

այդուհանդերձ,

որոշ

ֆինանսավորումը

դոկտորական

դպրոցներ՝
101

պարտադիր

պայման

չէ,

հատկապես

գիտության

և

տեխնոլոգիաների ոլորտում դոկտորական ուսանողնեեր են ընդունում միայն այն
պարագայում, երբ առկա է երեք տարվա ֆինանսավորում:

• Առաջխաղացում
Դոկտորական թեզի մեկնարկին թեզի ղեկավարը և հետազոտական միավորման
տնօրենը պետք է սահմանազատեն այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են
հետազոտության իրակացման համար և հավաստիանան, որ դրանք հասանելի են:
Վերոգրյալ պայմանների ապահովման դեպքում դոկտորական ուսանողը ընդունող
հաստատություն մուտք է գործում որպես լիիրավ հետազոտող:

Թեզի ղեկավարը պարբերաբար հետևում է հետազոտության առաջխաղացմանը և
ուսանողի հետ քննարկում այն բոլոր նոր ուղղությունները, որոնք ևս կարող են
դիտարկվել արդեն իսկ դուրս բերված արդյունքների հիման վրա: Ղեկավարը
պարտավոր է ուսանողին տեղեկացնել աշխատանքի վերաբերյալ հնարավոր
դրական արձագանքների, ինչպես նաև առարկությունների և քննադատություների
մասին, ինպես նաև օգնել ուսանողին շտկել դրանք:

2016թ. դոկտորական կրթության բարեփոխման մասին մայիսի օրենքի ընդունումից ի
վեր, դոկտորական կրթության գրանցման 2-րդ տարուց ի վեր դոկտորական
ուսանողները պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտություն արդյունքները թեզի
ղեկավարման հանձնաժողովին, որը բաղկացած է առնվազն երկու անդամից
(պրոֆեսորներ): Անդամները նշանակվում են Դոկտորական դպրոցի տնօրենի
կողմից՝ հաշվի առնելով նրանց գիտական փորձառությունը և/կամ հետազոտության
ոլորտում թեզերի ղեկավարման փորձը: Թեզի ղեկավարը հանձնաժողովի անդամ չէ:
Դոկտորական հանձնաժողովի անդամների անունները և նրանց կոնտակներն
անմիջապես տրամադրվում են դոկտորական ուսանողին: Դոկտորական ուսանողը
կարող է ցանկացած ժամանակ հանդիպում խնդրել դոկտորական հանձնաժողովից:
Թեզի հանձնաժողովը գնահատում է դոկտորական ուսանողի ուսումնառության
պայմանները

և

նրա

իրականացրած

հետազոտության

առաջընթացն

այն

հարցազրույցների ժամանակ, որոնք իրականացվում են դոկտորական դպրոցում
102

գրանցման առնվազն երկրորդ տարուց ի վեր, ամեն տարի: Նման հանդիպումները
հնարավորություն են ընձեռում հարթել ցանկացած կոնֆլիկտ, խտրականություն,
կամ ոտնձգությունների դեպքեր: Ուստի, հանձնաժողովը դոկտորական ուսանողի
հետ հարցազրույց է իրականացնում՝ հավաստիանալու, որ առկա են թեզը գրելու
համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները (աշխատանքային պայմաններ, կապ թեզի
ղեկավարի հետ, աշխատանքի մոտիվացիա և այլն), և գնահատել թեզի առաջընթացը:
Նման հարցազրույցներն այդքան էլ միտված չեն մշտադիտարկելու թեզի գիտական
ասպեկտը,

քանզի

դրանք

առավել թիրախում են

կրթական

և

մարդկային

աջակցության ցուցաբերումը: Նման հանդիպումների նպատակն է հավաստիանալ,
որ թեզը որոշակի առաջընթաց է գրանցում, ինչպես նաև տեղեկացնել դոկտորական
ուսանողին, եթե որոշակի խնդիրներ ծագեն նրա և թեզի ղեկավարի միջև, կամ եթե
հետազոտությունը փակուղի մտնի:

Վերոգրյալից զատ, թեզի ղեկավարը ևս կարող է կապ հաստատել հանձնաժողովի
հետ՝ հայտնելու իր և ուսանողի միջև ծագած անհամաձայնությունների, կամ
խնդիրների մասին: Կառավարական հրահանգի համաձայն՝ հարցազրույցը կարող է
նաև հեռավար իրականացվել: Միակ անբեկանելի պայմանն այն է, որ ղեկավարը
չպետք է հանձնաժողովի անդամ լինի: 2016թ. մայիսի 25-ի օրենքի 13-րդ հոդվածի
համաձայն հանձնաժողովը պետք է որոշակի խորհրդատվություններ, ինչպես նաև
հարցազրույցի զեկույց տրամադրի դոկտորական դպրոցի տնօրենին, դոկտորական
ուսանողին և թեզի ղեկավարին:

Սրան ի հավելումն, դոկտորական դպրոցի պատասխանատվությունների շրջանակը
ներառում է նաև դոկտորական ուսանողներին մեթոդաբանական, ինչպես նաև
փոխանցելի հմտություններով զինելը և գիտական ուսուցման ապահովումը:
Ուսանողները հնարավորություն ունեն դասընթացներ ընտրել: Այդուհանդերձ,
դպրոցները նաև որոշակի դասընթացներ և վերապատրաստումներ պարտադիր են
դարձնում (լեզվական, մասնակցություն կողմնորոշման օրերին, դոկտորական
ուսանողներին վերաբերող իրադարձություններ և այլն):
Յուրաքանչյուր դասընթաց հաստատվում է դոկտորական դպրոցի կողմից՝ իր իսկ
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սեփական

չափանիշների

վրա

հիմնվելով

և

իրականացվում

է

ԿԿՓԵՀ-ի

սկզբունքներին համաձայն: Յուրաքանչյուր դոկտորական դպրոց սահմանել է թեզի
պաշտպանության համար անհրաժեշտ կրեդիտների նվազագույն քանակ:
Թեզը սեփական մասնագիտական հետագծի հետազոտության և կառավարման
գործընթաց է: Այն պետք է համապատասխանի որոշակի վերջնաժամկետներին,
որոնք նախանշված են դոկտորական ՄԿԾում և պարփակի դոկտորական ուսանողի
հետազոտական հետաքրքությունների շրջանակը:

2.2.2 Ղեկավարի կարգավիճակը, հմտությունները և դերակատարությունը
Ղեկավարը առանցքային դերակատարություն ունի ողջ գործընթացում, քանզի
դոկտորական ուսանողը լիովին գտնվում է նրա վերահսկողության, իչպես նաև
պատասխանատվության ներքո:
Ով կարող է թեզ ղեկավարել: (2016թ. մայիսի 25-ի օրենք՝ փոփոխված 2016թ. հուլիսի
1-ին)


Ամբողջական դրույքով աշխատող պրոֆեսորները և ավագ դասախոսները/
դոցենտները, որոնք հետազոտություն ղեկավարելի թույլատվություն ունեն:



Այն անձիք, ովքեր ունեն դոկտորի աստիճան և ընտրվել են հաստատության
ղեկավարի

կողմից՝

հիմնվելով

դոտորական

դպրոցի

տնօրենի

առաջարկության վրա և թիրախելով իրենց գիտական կարողությունները:
Նրանք ընտրվում են հաստատության ղեկավարի կողմից՝ Կրթական խոչհրդի
հետաոտական հանձնաժողովի հետ քննարկումներից հետո:

Գործող կանոնակարգերի համաձայն թեզը կարող է մի անգամից ղեկավարվել երկու
անձանց կողմից, 2016թ. մայիսի 25 օրնեքում զետեղված դույթներին համաձայն:
Համաղեկավարներից յուրաքանչյուրի ներգրավվածության մակարդակը պետք է
հստակցեվի դոկտորական ՄԿԾ նրանց առաջին իսկ մուտքի ժամանակ, այնուհետ
այն համաձայնագրում, որը կնքվումէ հաստատությւնների միջև:
Հավաստիանալու համար, որ յուրաքանչյուր դոկտորական ուսանող ր վերջինիս
իրականացրած հետազոտությունն իրականացվում է ըստ հավուր պատշաճի, թեզի
յուրաքանչյուր

ղեկավարի

տրամադրվում
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է

դոկտորական

ուասնողների

սահմանափակ թվաքանակ: Թեզի ղեկավարի կողմից ղեկավարվող դոկտորական
ուսանողների թվաքանակը սահմանվում է յուրաքանչհուր դոկտորական դպրոցի
ներքին կանոնակարգերով (սովորաբար 3-20՝ կախված դոկտորական դպրոցից և
ուսումնառության

ոլորտից):

Սահմանափակ

ուսանողների

ղեկավարելու

գործընթացը նաև հանգեցնումէ դոկտորական կրթությունը դադարեցնելու դեպքերի
նվազման:

Ղեկավարի դերակատարության ընդլայնումը

«Թեզի ղեկավարի դերակատարությունը լայնամասշտաբ փոփոխությունների է
ենթարկվել այս ողջ ժամանակահատվածում: Ղեկավարները ներկայումս առավել
ներգրավված են իրենց դոկտորական ուսանողներին ուղորդելու գործընթացում, երբ
խոսքը

վերաբերում

միջառարկայական

է

դասընթացների

դասընթացներ,

որոնք

ընտրությանը
դասավանդվում

(թեմատիկ
են

կամ

դոկտորական

դպրոցում/քոլեջում, կամ ուսանողների նախապատրաստում դոկտորական թեզի
պաշտապանությունից հետո եկող իրականությանը): Ղեկավարներն ուղորդում են
դոկտորական ուսանողներին և տրամադրում այն ամբողջական տեղեկատվությունը,
որն անհրաժեշտ է աշխատանքային մի շարք ուղիներ ուսումնասիրելու համար՝ թեʹ
ակադեմիական, թեʹ ոչ-ակադեմիական դաշտում, Ֆրանսիայում, կամ այլուր»:
«Կախված այն հանգամանքից, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն
ավելի ու ավելի մեծ շեշտադրումներ են անում թեզի ղեկավարման որակի վրա,
որոշակի վերապատրաստումներ են նաև իրականացվում թեզի ղեկավարման
ուղղությամբ: Այս նախաձեռնությունը լիովին համապատասխանում է 2016թ. մայիսի
25 օրենքին, որում ասվում է, որ դոկտորական դպրոցները պետք է «իրականացնեն
թեզերի ղեկավարների համապատասխան վերապատրաստում և ուղորդում»:
Չնայած այն հանգամանքին, որ սույն վերապատրաստմանը հաճախ որոշակի
վերահումներով են մոտենում՝ դրանց մասնակցած թեզի ղեկավարների, կամ
ապագա ղեկավարների արձագանքները բավական դրական են: Որակահեն
գործողություններն ավելի խորացնելու նպատակով, որոշ հաստատություններ
անգամ ցանկություն են հայտնել նմանօրինակ վերապատրաստումները թեզի
ղեկավարման թույլատվություն ստանալու գործընթացի անքակտելի բաղադրիչը
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դիտարելու ուղղությամբ: Սակայն կան նաև այնպիսի հաստատություններ, որոնք
հակված են կարծել, որ ավելի լավ կլինի ճկունության որոշակի մակարդակ
պահպանել,

և

շեշտադրել

արդյունավետ

հաղորդակցությունը,

և

վերապատրաստմանը մասնակցել, կամ չմասնակցելու որոշումը լիովին թողնել
ղեկավարների հայեցողությանը: Սրան ի պատասխան, դոկտորական ուսանողները
պետք է լիովին ներգրավվեն իրենց հետազոտության, ինչպես նաև մշտադիտարկում
իրականացնող

հետազոտական

միավորման

ընդհանրական

հանձնարարությունների կատարման գործընթացներումt16»:

2.2.3 Թեզի պաշտպանության կառուցակարգերը և կանոնակարգերը
Թեզի պաշտպանությունը պետք է իրականացվի 2016թ. մայիսի 25-ի օրենքի
դրույթներին համապատասխան (17, 19 հոդվածներ): 2016թ. մայիսի 25 օրենքի 17-րդ
հոդվածի համաձայն «… թեզի պաշտպանության թույլատվությունը տրվում է
հաստատության

ղեկավարի

երաշխավորությամբ,

որը

կողմից՝

ստացվել

դոկտորական

է

թեզի

դպրոցի

ղեկավարի

տնօրենի

խորհրդատվության

արդյունքում»: Այս ամենի հետ մեկտեղ, հետազոտական աշխատանքը նաև պետք է
գրախոսվի նվազագույնը երկու գրախոսների կողմից:
Թեզի պաշտպանությանը ուսանողին թույլ տալու համար դոկտորական դպրոցի
տնօրենը նաև պետք է հավաստիանա, որ ուսանողը ունի տվյալ ՄԿԾով սահմանված
կրեդիտների

նվազագույն

քանակը:

Նաև

անհրաժեշտ

է

ձեռք

բերել

նախապաշտպանական երկու զեկույց, որոնք տրվում են արտաքին մասնագետների
կողմից (սովորաբար պաշտպանության հանձնաժողովում ներգրավված անձանցից):
Անհրաժեշտ է
համաձայնությունը
փախնախագահի

նաև դոկտորական դպրոցի և հաստատության ղեկավարի
(որը
կողմից):

սովորաբար
Մինչ

ներկայացվում

պաշտպանության

է

հետազոտության

թույլատրելը,

թեզը

նաև

ստուգվում է հատուկ համակարգով՝ դուրս բերելու գրագողության հնարավոր
դեպքեր:
Թեզի պաշտպանության հանձնաժողովը ձևավորվում և հաստատվում է 2016թ.
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Պիերիկ Գանդոլֆո, տեʹս նույն տեղում:
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մայիսի 25-ի օրենքի 18-րդ հոդվածի համապատասխան: Հանձնաժողովը պետք է
բաղկացած լինի առնվազն մեկ պրոֆեսորից, ով պետք է հետազոտություն
ղեկավարելու

համապատասխան

թույլատվություն

ունենա

և

թեզի

ղեկավարից/ներից: Թեզի ղեկավարը կարող է մասնակցել քննարկումներին, բայց ոչ
բանավեճերին: Նա կարող է մասնակցել նախնական քննարկումներին, բայց
որոշման ընդունմանն իր մասնակցությունը բերել չի կարող:
Թեզի պաշտպանության զեկույցում հստակ պետք է մատնանշված լինի, որ որոշման
կայացմանը

մասնակցել

են

թեզի

պաշտպանության

հանձնաժողովի

բոլոր

անդամները՝ բացառությամբ թեզի ղեկավարի:
Հանձնաժողովի

անդամների

մասնակցությունը

պաշտպանությանը

հեռահաղորդակցման միջոցով կարող է թույլատրվել միայն բացառիկ դեպքերում՝
2016թ. մայիսի 25 օրենքի 19-րդ հոդվածի պայմաններին համապատասխան:
Այդուհանդերձ,

պաշտպանության

հանձնաժողովի

նախագահը

պետք

է

պաշտպանությանը ֆիզիկապես ներկա գտնվի: Թեզի պաշտպանության լեզուն
նույնն է, ինչ թեզի լեզուն: Այդուհանդերձ, եթե պաշտպանության լեզուն ֆրանսերենը
չէ, հանձնաժողովի անդամները կարող են իրենց մտքերը շարադրել ֆրանսերենով:

Գնահատման

մակարդակները

շնորհվում

են

2009թ.

օրենքում

սահմանված

դրույթներին համապատասխան: Սույն դրույթները փոփոխության չեն ենթարկվել
2016թ. մայիսի 25-ի օրենքով:

2.2.4 Դոկտորական կրթության բազմազանեցում
Ի հավելումն «դասական» փիլիսոփայության դոկտոր (PhD), կամ արդեն իսկ հնաոճ
«դոկտորական կրթության աշխատավայրում» հասկացույթների, ներկայումս իր
կայուն զարգացումն է ապրում դոկտորական/PhD կրթության մի նոր տեսակ, որը
կարելի է անվանել «գործնականահեն»:
Ներկայումս փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան ունենալը նախապայման է
միջազգային շուկայում մեծ քանակությամբ ավագ պաշտոններ զբաղեցնելու համար:
Սույնը ճշմարիտ է թեʹ այնպիսի հասարակական հաստատություններում, ինչպիսիք
օրինակ թանգարաններն են, թեʹ մասնավոր ընկերություններում՝ ինչպես օրինակ
107

ճարտարապետական ընկերություները: Ուստի, ֆրանսիական համալսարանների մի
ստվար զանգված արդեն իսկ եկել է այն գիտակցության, որ կարևոր է մշակել
գործնականահեն PhD ծրագրեր, որոնք կթիրախեն միջազգային կարիերայի ձգտող
ճարտարապետների,

լանդշաֆտային

ճարտարապետների,

կուրատորների,

արվեստագետների և գրողների կարիքները:
Եթե անդրադարձ կատարենք ՓՍԼ Փարիզի համալսարանի (PSL Université Paris)
կողմից գիտության, արվեստի, ստեղծարարության և հետազոտության ոլորտներում
իրականացվող

դոկտորական

կրթությունը

17

,

Էքս-Մարսել

(Aix-Marseille)

համալսարանի կողմից առաջարկվող «Արտիստիկ և գրական երկերի կերտման
տեսական և գործնական քայլերը» դոկտորական ՄԿԾ-ին, կամ Փարիզ-Սեն
համալսարանի18 (Paris-Seine) առաջարկած ապագայահեն դոկտորական ծրագրերին,
կարող են փաստել, որ դրանք մեկ համընդհանուր նախագծի շուրջ են միավորում
արվեստագետների

և

գիտնականների,

բայց

հաշվի

չեն

առնում

ճարտարապերությանը, ժառանգությանը և այլնին վերաբերող հարցերը:

Գործնականահեն

հետազոտության

նպատակը

գործնականը

հետազոտության

գործընթաց ներմուծել է: Սույն գաղափարախոսության հիմքում ընկած է այն
համոզմունքը, որ գործնական աշխատանքը գիտելիք ստեղծելու ուղիներից մեկն է:
Ստեղծարարության ոլորտում վերջերս շրջանառվող տեսական և իմաստաբանական
զարգացումների լույսի ներքո, քայլեր են ձեռնարկվում ընդլայնել ներկայումս
կիրառվող

գործնականահեն

գործնականի

վրա

հետազոտությունը՝

խարսխված

հետազոտական

նախանշելու

և

կիրարկելու

ռազմավարությունը,

որտեղ

գործնականը որպես շարժիչ ուժ կդիտարկվի թեʹ հետազոտական հարցադրումների,
թեʹ ստացված արդյունքների պարագայում: Սա հնարավոր է իրականացնել
գործնականը շարունակական բարելավման ռազմավարության մեջ ներառելով
միայն:
Գործնականահեն հետազոտությունը կարող է նաև գործնականից դուրս բերել

17

http://www.femis.fr/sacre-phd-programme-psl

18

https://www.univ-psl.fr/en
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հետազոտությունը, քանզի այն նպատակ է հետապնդում ուղղորդել մասնագիտական
գործունեությունը ևս:
Գործնականահեն հետազոտութունը նպատակ է հետապնդում մշակել գիտելիքների
տարածման

և

ստացված

արդյունքների

շահագործման

ձևեր,

ինչպես

նաև

կազմավորել բարձրակարգ մասնագետների խմբեր, որոնք ի զորու կլինեն լուծումներ
առաջադրել ոչ միայն բարձրագույն կրթության և հետազոտության առաջադրած
մարտահրավերներին, այլ նաև դրանց կիրառմանը հասարակական և մասնավոր
սեկտորներում՝

սույնով

ընդլայնելով

ուսանողների

միջսեկտորային

հնարավորութունները փոխանցելի հմտությունների միջոցով:

2.2.5 Դոկտորական կրթության միջազգայնացումը
Դոկտորական կրթությունը շարունակում է միջազգայնացման իր հաղթարշավը մի
քանի պատճառներով.


Ֆրասնիայում դոկտորական կրթություն են ստանում մի շարք օտարազգի
ուսանողներ:



Միջազգային դոկտորական կրթության պարագայում ընդարձակվում են
աշխատանքային հնարավորությունները:



Առկա են մեծ քանակությամբ նախաձեռնություններ՝ առավել խթանելու
շարժունությունը՝ ի հավելումն միջազգային դոկտորական կրթության:



Համատեղ ղեկավարում

Դոկտորական կրթության միջազգայնացման ամենադյուրին ճանապարհը թեզերի
համատեղ ղեկավարումն է19: Համաղեկավարումն իրականացվում է ղեկավարների
գործակցությամբ՝
հետազոտական

միևնույն

ժամանակ

միավորումների

զարգացնելով

դոկտորական

Ֆրանսիայի

դպրոցներն

և

և

այլ

գիտական

համագործակցությունը:
Անհրաժեշտ է մտապահել ներոգրյալը.

19



Պայմաններ՝ մեկ կամ մի քանի բուհերի միջև կնքվող համաձայնագիր:



Բովանդակություն՝ յուրաքանչյուր երկրում թեզը պետք է լինի ղեկավարի

https://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/diplomes/fr/cotutelle_fr.pdf
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պատասխանատվության ներքո, ով ղեկավարումը կիրականացնի մյուս
ղեկավարի հետ գործակցությամբ:
2016թ. Մայիսի 25-ի օրենքի տառին համաձայն՝ համատեղ ղեկավարումն ընդունվել է
ուժեղացնելու դոկտորական դպրոցների միջազգային ընդգրկումը, դյուրինացնելու
դոկտորական

ուսանողների

Ֆրանսիայի

և

այլ

շարժունությունը,

հետազոտական

ինչպես

նաև

միավորումների

զարգացնելու

միջև

գիտական

գործակցությունը: Համատեղ ղեկավարումն իրականացվում է երկու տարբեր
երկրներում գործունեություն ծավալող հաստատությունների միջև: Անհրաժեշտ է
ստորագրել համաձայնագիր, որում զետեղված կլինեն համատեղ ղեկավարման
կարևորագույն

սկզբունքները:

Դոկտորական

ուսանողը

գրանցվում

է

երկու

համալսարաններում էլ: Ուսանողը հետազոտությունն իրականացնում է երկու
ղեկավարների

հոգածության

ներքո,

որոնցից յուրաքանչյուրը

պարտավոր

է

ղեկավարման իր պատասխանատվություններն իրականացնել՝ մյուս ղեկավարի
հետ գործակցությամբ: Իրականացվում է միայն մեկ պաշտպանություն: Թեզի
պաշտպանությունից հետո թեկնածուն դոկտորի աստիճան է ստանում գործընկեր
հաստատություններից

յուրաքանչյուրից:

Ուստի,

համատեղ

ղեկավարումը

ուսանողներին տալիս է երկու աստիճան:
Դոկտորական ծրագրերն իրականացվում են Ֆրանսիայում և գործընկեր երկրում
գոյություն

ունեցող

կանոնակարգերով

և

ընթացակարգերով:

Երկու

համալսարաններն էլ ճանաչում են համատեղ ղեկավարման արժեքը և շնորհված
աստիճանը

(Դոկտորի

աստիճան

Ֆրանսիայում

գործունեություն

ծավալող

համալսարանում և համապատասխան օտարերկրյա համալսարանում):
Աստիճանաշնորհման երկու հնարավոր տարբերակ կա.


Ուսանողին

շնորհվում

է

համատեղ

աստիճան՝

տրված

երկու

համալսարանների կողմից: Այս պարագայում շնորհված աստիճանում նշվում
են երկու անվանումները (օր.՝ Ֆրանսիական գրականության դոկտոր և
Ֆրանսիական գրականության թեկնածու):


Ուսանողին շնորհվում է երկու աստիճան: Յուրաքանչյուր փաստաթղթում
նշվում

է

համալսարաններից
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յուրաքաչյուրի

հստակ

անվանումը,

մատնանշելով,

որ

թեզը

պաշտպանվել

է

համատեղ

ղեկավարման

սկզբունքներին համաձայն:
Երկու դեպքում էլ թեզը պաշտպանվում է համալսարաններից միայն մեկում՝
հետազոտության ղեկավարների համաձայնությամբ:

Ինչպե՞ս է իրականացվում համատեղ դոկտորական կրթությունը:
Դոկտորական ուսումնառության յուրաքանչյուր տարում ուսանողը գրանցվում է
երկու համալսարաններում էլ՝ վճարելով միայն համալսարաններից մեկին:
Համատեղ

իրականացվող

դոկտորական

ծրագրի

պարագայում

սոցիալական

ապահովությունն իրականացվում է մի գործակալության կողմից, որի անվանումը
հստակ նշվում է համաձայնագրում: Տվյալ համաձայնագիրը նաև ներառում է
արտերկրում գտնվելու ժամանակահատվածում ուսանողի կողմից իրականացված
կեցության ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ֆինանսական
պլան (ուսանողի կողմից հայցվող ֆինանսական աջակցություն):
Դոկտորական թեզի պատրաստման ժամանակահատվածը բաժանված է երկու
հաստատությունների

միջև՝

արտերկրում

ուսանելու

ժամանակահատվածի

մատնանշմամբ (առնվազմ մեկ տարի Ֆրանսիայում): Ֆրանսիայում դոկտորական
կրթության ընդունված ժամանակահատվածը 3 տարին է:
Թեզի հրապարակման, արժևորման/խթանման, թեզում զետեղված գաղափարների և
հետազոտական արդյունքների հեղինակային իրավունքների պաշտպանության
հարցերով զբաղվում են երկու հաստատությունները միաժամանակ՝ առաջնորդվելով
յուրաքանչյուր երկրում գոյություն ունեցող ընթացակարգերով:

Թեզի բանավոր պաշտպանությունը
Բանավոր

պաշտպանության

հաստատությունների

ընդհանուր

հանձնաժողովը

նշանակվում

համաձայնությամբ:

է

Հանձնաժողովի

երկու
կազմը

խելամիտ համամասնությամբ ներառում է անդամներ երկու հաստատություններից՝
ներառյալ ղեկավարներին, և արտաքին գիտական համայնքի ներկայացուցիչներին:
Համատեղ իրականացվող դոկտորական կրթության պարագայում պաշտպանության
ծախսերը սովորաբար բաշխվում են երկու հաստատությունների միջև: Կեցության
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ծախսերը հիմնականում իր վրա է վերցնում հյուրընկալող համալսարանը:
Հանձնաժողովի անդամների ճանապարհորդության ծախսերը հոգում է գործընկեր
համալսարանը՝ ինստիտուցիոնալ կարգերի համաձայն:

Բանավոր պաշտպանության լեզուն
Այն պարագայում, երբ երկու երկրների պաշտոնական լեզուները տարբեր են, թեզը
շարադրվում

է

պաշտոնական

լեզուներից

մեկով:

Նույն

գործընթացն

է

իրականացվում նաև պաշտպանության ժամանակ: Այդուհանդերձ, դոկտորական
ուսանողը պետք է նաև թեզի ամփոփ նկարագիրն ունենա պաշտոնական մյուս
լեզվով ևս:
Հնարավոր է դրամադրվեն շարժունության համար նախատեսված դրամաշնորհներ՝
գործընթացը դյուրինացնելու համար20:

Եվրոպական դոկտորանտուրա

Համալսարանները կարող են նաև «Եվրոպական դոկտորանտուրա 21 » եզրույթը
կիրառել: Սույն աստիճանաշնորհումը խարսխված է Համալսարնների ռեկտորների
գիտաժողովի

և

Եվրոպական

դոկտորանտուրայի

նախագահների

մշակված

մոտեցումների վրա: Եվրոպական դոկտորանտուրան ավանդական դոկտորական
կրթություն է, որը կրում է «Եվրոպական» նշումը և վավերացվում է համալսարանի
նախագահի կողմից:

«Եվրոպական» եզրույթի կիրառման համար անհրաժեշտ է որպեսզի պահպանված
լինեն ներոգրյալ չորս պայմանները.
1. Դոկտորական ուսանողը պետք է առնվազն մեկ տարի ուսումնառած լինի
եվրոպական մեկ այլ երկրում՝ պարբեր թեզի պաշտպանության երկրից:

20 Source CampusFrance, Note sur le doctorat en co-tutelle, février 2016.
21 Some examples : https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/8802,
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2. Թեզը պաշտպանության թույլատրելու համար առկա է թեզի ղեկավարման
իրավունք

ունեցող

առնվազն

երկու

պրոֆեսորի

երաշխավորություն:

Պրոֆեսորները եվրոպական երկու տարբեր երկրներում գործունեություն
ծավալող բուհերի ներկայացուցիչներ են, ընդ որում, ներառված երկրները
պետք է տարբեր լինեն պաշտպանության երկրից:
3. Թեզի առվազն մեկ քննող պետք է եվրոպական որևէ բուհի ներկայացուցիչ լինի՝
պայմանով, որ երկիրը տարբերվում է թեզի պաշտպանության երկրից:
4. Պաշտպանության մի մասը պետք է իրականացվի եվրոպական լեզուներից
մեկով, որը պաշտպանության երկրի պաշտոնական լեզուն չէ:

Վերը նկարագրված գործընթացը համատեղ իրականացվող դոկտորական ծրագրերի
գործընթացի հետ որոշակի նմանություններ ունի, բայց միևնույնը չէ:
«Եվրոպական» եզրույթը չի մատնանշվում դոկտորանտի դիպլոմում, բայց սա
որոշակի առավելություն է դիտարկվում դոկտորական ծրագրի միջազգային
խթանման համար:

Այն թեկնածուները, որոնք ուզում են Եվրոպական եզրույթը կիրառվի իրենց
դոկտորական թեզի պարագայում, ընդամենը դրա մասին պետք է տեղյակ պահեն
դոկտորական դպրոցին մինչ պաշտպանությունը:

2.3 Կրթության 3-րդ աստիճանի դիրքավորումը՝ դոկտորական դպրոցը և կապը
հետազոտության հետ
•

Ֆրանսիայում

գործունեություն

ծավալող

դոկտորական

դպրոցների

ներկայացումը և դերակատարությունը
«Ֆրանսիայում ուսումնառող բոլոր դոկտորական ուսանողները կցված են երկրում
գործունեություն ծավալող 261 դոկտորական դպրոցներին որևէ մեկին: Սույն
դպրոցները գործում են մեկ կամ մի քանի հավատարմագրված հաստատությունների,
կամ համալսարանների և հաստատությունների համայնքի ներքո (ComUE)»22:

22

Պիերիկ Գանդոլֆո (Ռուեն-Նորմանդի համալսարանի պրոֆեսոր, Բարձրագույն կրթության և
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«Դոկտորական

դպրոցներն

օգտագործում

են

իրենց

մայր

հաստատության

մարդկային, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները: Չնայած ոչ բոլոր դեպքերում,
բայց սովորաբար մեկ դոկտորական ուսանողին բաժին ընկնող գումարը մեկ տարվա
կտրվածքով մոտավորապես 100 եվրո է: Յուրաքանչյուր դպրոց ինքն է իրավասու
տնօրինել այս գումարը և այն հատկացնել օրինակ դոկտորական ուսանողի համար
կազմակերպվող դասընթացներին, տարեկան միջոցառումներին (օր.՝ կողմնորոշման
օրեր, գիտական օրեր), ուսանողների շարժունությանը (մասնակցություն ազգային,
կամ

միջազգային

աշխատանքներին),
(հասարակական

գիտաժողովներին,
կամ

և

հետազոտական

պաշտպանությանը

հումանիտար

բաժինների

հատկացվող

գիտությունների

ծախսերին

ոլորտում

ծախսերը

սահմանափակ են)»:
«Ընդհանուր առմամբ դոկտորական դպրոցներում ուսանողների քվաքանակը
տատանվում

է

200-400

միջակայքում՝

որոշ

դպրոցներ

ունեն

ուսանողների

նվազագույն թվաքանակ՝ 60-80, մյուսները մինչև 1200 դոկտորական ուսանող:
Դոկտորական դպրոցները սովորաբար գործում են տնօրենի ներքո, ով կարող է
ունենալ մեկ կամ երկու փոխտնօրեններ: Դոկտորական դպրոցներին իրենց
աջակցությունն

են

ցուցաբերում

Խորհուրդները

(Խորհուրդների

կազմը

կանոնակարգվում է) և Հանձնաժողովները, որոնք կազմավորվում են դպրոցի
հայեցողությամբ: Խորհուրդը սովորաբար հանդիպումներ է ունենում տարին 3-4
անգամ՝

որոշակիորեն

փոփոխելու

դպրոցի

ռազավարությունը,

մինդեռ

Հանձնաժողովը, որը ոչ այդքան պաշտոնական կառույց է, պատասխանատու է
դոկտորական ուսանողների փաստաթղթային հարցերի համար: Անհրաժեշտ է նշել,
որ ավելի ու ավելի շատ դոկտորական դպրոցներ են սկսել իրենց հանձնաժողովների
կազմում ներառել մեկ կամ երկու դոկտորական ուսանող՝ ապահովելու վերջիններիս
ներգրավվածությունը դպրոցի գործերին, ինչպես նաև դյուրինացնելու ուսանողական

հետազոտության գնահատման բարձրագույն խորհրդի (ԲԿՀԳԲԽ) գիտական խորհրդատու, ՄԿԾների
գնահատման բաժին, Դոկտորական դպրոցների գնահատման համակարգող). «Դոկտորական
կրթության գրանցած հաջողությունները Ֆրանսիայում. զեկույցներ և լավագույն փորձի օրինակներ
(“The doctoral success in France: reports and best practices”)», Փիթեր Լանգ Էդիշնսում (Peter Lang
Editions) հրապարակված հոդված:
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կառույցների և վարչական անձնակազմի միջև հաղորդակցությունը»:
«Դոկտորական դպրոցները պետք է իրենց ներդրումն ունենան ստանդարտացման և
դոկտորական ՄԿԾների միջազգային տեսանելիության խթանման, ինչպես նաև
կազմակերպչական հարցերում:

Դպրոցները կիրառում են ուսանողների ընտրության այնպիսի քաղաքականություն,
որը խարսխված է պարզ և հստակ չափանիշների վրա. օր.՝ նրանք «ուսանողներին
տեղեկացնում են ընդունելության պայմանների, պահանջվող հմտությունների,
ֆինանսավորման

առկա

հնարավորությունների,

դոկտորական

կրթությունն

ավարտելուց հետո առկա աշխատանքային հնարավորությունների վերաբերյալ
(2016թ. մայիսի 25 հրամանի 3-րդ հոդվածի պահանջներին համաձայն): Դպրոցները
նաև

հավաստիանում

են,

որ

հետազոտական

միավորումները

և

խմբերը

դոկտորական ուսանողների համար պատշաճ ղեկավարում են ապահովում: Նրանք
նաև վերահսկում են, որպեսզի դոկտորական ուսանողները կարողանան իրենց թեզը
նախապատրաստել և պաշտպանել օպտիմալ պայմաններում:

Նրանք գիտական և ինտելեկտուալ երկխոսություն են կազմակերպում ուսանողների
միջև (օր.՝ դպրոցի կամ դոկտորական քոլեջրի պատերի ներքո): Նրանք դոկտորական
ուսանողների համար անհրաժեշտ դասընթացներ են մշակում, որոնք օգտակար են
թեʹ ուսանողների հետազոտական գործունեության, թեʹ կարիերայի ոլորտներում, և
անհրաժեշտ են լայնամասշտաբ գիտական գիտելիքների ձեռբերման համար: Նրանք
կիրառում

են

համապատասխան

գործիքակազմ,

որպեսզի

կարողանան

դոկտորանտներին օգնել հասարակական հաստատություններում և մասնավոր
սեկտորում աշխատանք գտնել ավարտելուց հետո: Դպրոցները նաև իրականացնում
են շրջանավարտների աշխատունակության մշտադիտարկում: Եվ ի վերջո նրանք
որոշակի

հնարավորություններ

են

ընձեռում

թեʹ Եվրոպայում,

մասնավորապես թեզերի համատեղ ղեկավարման շնորհիվ»23:

23

նույնը
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թեʹ անդին՝

• Կապը հետազոտության հետ
Դոկտորական

ուսումնառությունը

հետազոտական

միավորումների

ներսում

իրականացված հետազոտության արգասիքն է:

Դոկտորական հետազոտության թեմաները կարող են առաջարկվել հետազոտական
միավորումների կողմից: Թեման առաջադրելուց հետո տվյալ միավորումներն
ուսանողներ

են

հետազոտական

ընտրում՝

հիմնվելով

աշխատանք

վերջիններիս

իրականացնելու

հմտությունների

կարողությունների

և

վրա:

Այդուհանդերձ, իրավիճակն ամբողջովին կախված է տեղական համատեքստից և
հետազոտության ոլորտից: Գիտական ոլորտներում հետազոտության թեմաները
առաջարկվում

են

հենց

հետազոտական

միավորումների

կողմից,

մինչդեռ

հումանիտար և հասարակական գիտությունների ոլորտներում դրանք ընտրվում են
դոկտորական ուսանողի և ղեկավարի կողմից:

Հետազոտական աշխատանք իրականացնելու ընթացքում ուսանողը միանում է
համապատասխան հետազոտական միավորմանը կամ խմբին, որը վերջինիս
ուղեկցում է հետազոտական ողջ գործունեության ընթացքում: Նրանց համատեղ
հետազոտական գործունեությունը խթանվում է գիտաժողովների, սեմինարների,
ուսումնառության օրերի, միջոցառումների և այլնի միջոցով:

Հետազոտական միավորումների տնօրենները պետք է դյուրինացնեն դոկտորական
ուսանողների

գիտական

և

նյութական

ինտեգրումն

իրենց

հետազոտական

միավորում: Հետազոտական միավորումները վերահսկում են ուսանողի գիտական
առաջընթացը:

Վերահսկողությունը

կարող

է

տարբեր

ձևաչափեր

ընդունել՝

հարցազրույցներ, հետազոտական ներկայացումներ, «Դոկտորական ուսանողների
օրեր» (բաց դռների օր դոկտորական ուսանողների համար), երբ վերջիններս
ներկայանում են ակնառու և հմուտ հետազոտողների համայնքին, հնարավորության
դեպքում հաստատությունից դուրս գործունեություն ծավալող պրոֆեսորներին: Այս
ամենն իրականացվում է որակի բարելավման նկատառումներով:
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2.4 Դոկտորական ուսանողների և շրջանավարտների մշտադիտարկում
2.4.1 Դոկտորական ուսանողների ուղղորդում
«Թեզերի հետազոտության երկարաժամկետ վերահսկողությունն առանցքային է
դոկտորական ուսանողների ուղորդման, ինչպես նաև ուսանողների՝ դոկտորական
ծրագրից դուրս մնալու դեպքերի նվազեցման համար: Վերահսկողությունը կարելի է
իրականացնել մի շարք միջոցներով՝ օգտագործելով թեզի ղեկավարի, հյուրընկալող
հետազոտական միավորման և/կամ դոկտորական դպրոցի կողմից սահմանված կամ
իրականացվող ժամանակակից մեթոդները:

Բնականաբար

թեզի

ղեկավարը

այն

կենտրանական

դերակատարն

է,

ով

իրականացնում է դոկտորական ուսանողի հետազոտության վերահսկողություն:
Հիմնականում ուսանողի աշխատանքի վերահսկողությունն իրականացվում է
պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումների միջոցով: Այդուհանդերձ, այս
հանդիպումների թիվը կարող է խստագույնս տատնվել՝ կախված ոլորտից:
Գիտության, տեխնոլոգիաների և առողջապահության ոլորտներում, դոկտորական
ուսանողները պարտավոր են (թերևս սա միշտ չէ, որ իրողություն է), փորձարկումներ
իրականացնել

իրենց

հետազոտական

միավորումներում,

կամ

հարակից

տեխնոլոգիական հարթակներում՝ սույնով նպաստելով նաև իրենց թեզի ղեկավարի
հետ առօրյա շփումներին:

Իրավիճակը բոլորովին այլ է հասարակական և հումանիտար գիտություններում
ներգրավված դոկտորական ուսանողների պարագայում, քանզի վերջիններիս
իրականացրած հետազոտությունը հետազոտական միավորումներում պարտադիր
ներկայություն չի պահանջում: Այս տարբերությունը, բնականաբար, չի ենթադրում,
որ որոշ ոլորտներում առավել խիստ վերահսկողություն է իրականացվում, մինչդեռ
մյուսներում՝

ոչ,

տեխնոլոգիաների

քանզի,

ինչպես

ոլորտում,

և

գիտության,

հումանիտար

առողջապահության

գիտությունների

պարագայում

և
ևս

հանդիպումները պետք է նախօրոք կարգավորված լինեն ժամանակացույցով,
որպեսզի

ղեկավարները

կարողանան

ըստ

հավուր

պատշաճի

ուղորդել

ուսանողներին: Հետազոտական գործողությունների համար, վերահսկողությանը
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զուգահեռ կարող է կիրարկվել նաև հետազոտական միավորումների ներսում գործող
հավելյալ գործիքակազմ՝ ինչպես օրինակ դոկտորական ուսանողների կողմից
կարդացվող ներքին դասախոսություններ, կամ համատեղ հանձնաժողովների
ստեղծում, որոնք բաղկացած կլինեն հետազոտական միավորման, կամ այլ կառույցի
պրոֆեսորներից համ հետազոտողներից: Հարկ է նշել նաև, որ այս պարագայում ևս
որոշակի

տարբերություններ

են

առկա

ոլորտից

ոլորտ.

որոշ

դեպքերում

հետազոտական գործողությունները մեծավ մասամբ դիտարկվում են որպես
դոկտորական ուսանողների և ղեկավարի միջև իրականացված աշխատանք»:

«Ոլորտից անկախ, դոկտորական դպրոցը պատասխանատու է համապատասխան
գործիքակազմի կիրառմամբ դոկտորական ուսանողների վերահսկողության համար՝
մշտադիտարկելու թեզի առաջընթացը արդյունքի և հրատարակությունների, ինչպես
նաև

լայն

իմաստով

նախապատրաստելու

ստացված
ապագային՝

հմտությունների
դոկտորի

դիտանկյունից՝

աստիճանի

շնորհումից

նրանց
հետո:

Գործառնական և արդյունավետ լինելու համար սույն գործիքակազմը (հաստատված
Դոկտորական դպրոցի խորհրդի կողմից) պետք է հարմարեցվի դոկտորական
ուսանողի պրոֆիլին և կիրառվի հետազոտական միավորման և թեզի ղեկավարի հետ
համատեղ24»:

24

տեʹս նույն տեղում
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2.4.2 Դոկտորական դասընթացներ

1) Փարիզ Սակլեյի համալսարան25

Ֆրանսիայում դոկտորական կրթության ընդհանուր կառուցվածքը ենթադրում է
հետազոտական գործողություններ և դասընթացներ: Դոկտորական ուսանողները,
իրենց ղեկավարի հետ համատեղ, համապատասխան ուղեցույցից ընտրում են այն
դասընթացները, որոնց ցանկանում են մասնակցել: Որոշ դոկտորական դպրոցներ մի
շարք դասընթացներ պարտադիր են դարձրել, մինչդեռ այլ դպրոցների պարագայում
նման պարտադրանք առկա չէ:

Վերևւմ ներկայացված են որոշ դասընթացների օրինակներ.

25

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/8644
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Թեզի

Նախապատր

Հաղորդակցությ

Գիտելիքներ

Երիտասարդ

Մասնագի

Ձեռներեցո

ուղորդում

աստում թեզի

ուն և գիտական

կազմակերպու

հետազոտողի

տական

ւթյուն

պաշտպանու

միջնորդություն

թյան

ընդհանրակ

ուղու

վերաբերյալ

ան

հետագծում

թյանը

զարգացում
Լեզուներ

Լեզուներ և

Լեզուներ և

Լեզուներ և

Լեզուներ և

Լեզուներ և

Լեզուներ

և

մշակույթ՝

մշակույթ՝

մշակույթ՝

մշակույթ՝

մշակույթ՝

և

մշակույթ՝

արաբերեն

չինարեն

իսպաներեն

ֆրանսերենը

իտալերեն

մշակույթ՝

անգլերեն

որպես օտար

ճապոներե

լեզու

ն

Լեզուներ

Լեզուներ և

Դոկտորական

Դոկտորական

Դոկտորակա

Նորարարո

Բուհական

և

մշակույթ՝

դպրոցի կողմից

դպրոցի

ն կրթության

ւթյան

դասավադ

մշակույթ՝

ռուսերեն

առաջարկված

կողմից

առավել

խորհրդատ

ում

պորտուգ

բազմապրոֆիլ

առաջարկված

արդյունավե

վություն և

ալերեն

գիտական

բազմապրոֆիլ

տ

փորձառութ

դասընթաց

գիտական

իրականացմ

յուն

դասընթաց

ան համար
անհրաժեշտ
գործիքակազ
մ և մեթոդներ

Հետազոտ
ության
արժևորու
մև
նորարար
ություն

Խորհրդատվական սեկտոր,

 Խորհրդատվական

աշխատանքի

ընդունելություն, մոտեցում և

խորհրդատվության

վերաբերյալ

գործնականում կիրառում

փոխանցում անմիջապես մասնագետից:

բացահայտում,
տեղեկատվության

 Խորհրդատվական ընկերությունների աշխատանքի ընդունման
գործընթացի նկարագրում՝ քայլերը, մարտահրավերները և
նախապայմանները:
 Վերոգրյալ գործընթացների նախապատրաստման գործոնների
վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ կազմակերության թիրախը,
պլանավորումը…
 Հաջող հարցազրույցների վարման տեխնիկայի տիրապետում:
 Խորհրդատվական
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դեպքերի

համար

վարվող

հարցազրույցներում

հաջողելու

մեթոդաբանության

և

համար

համընդհանուր

կառուցվածքային

մոտեցման

տրամադրում:
 Խորհրդատվական

դեպքերում

անհրաժեշտ

առանցքային

բիզնես թեմաների և փաստարկների բացահայտում:
 Պատրաստակամություն
մեթոդները

և

խորհրդատվական

մոտեցումները

ժամանակակից

մասնագիտական

առօրյա

աշխատանքում, նախագծային աշխատանքներում, թիմային
կառավարման, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական …

2) Գրենոբլ Ալպերի Համալսարան26

26

https://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/en/during-a-doctorate/doctoral-student-training/

121

Գրենոբլ Ալպերի Համալսարան
Դոկտորական ուսանողների ուսումնառությունը հետազոտական աշխատանքի
անքակտելի մասն է կազմում: Դոկտորական յուրաքանչյուր ուսանող պետք է
առնվազն 120 ժամ ուսումնառություն իրականացնի թեզի նախապատրաստման ողջ
գործընթացում: Ուսուցումը պարտադիր է և պետք է ներառի ներոգրյալ տարրերը.
1. Ուսուցման 1/3 պետք է կապակցված լինի դոկտորական թեզի ոլորտին
(մոտավորապես 40 ժամ):
Այս դասընթացներն իրականացվում են դոկտորական դպրոցի կողմից և
ընտրվում են դոկտորական ուսանողի և իր ղեկավարի կողմից: Ամեն
տարի Դոկտորական դպրոցը ուսանողներին առաջարկում է գիտական
դասընթացների մի ամբողջական շարք: Դոկտորական ուսուցման համար
պատասխանատու այլ գործընկերներ կարող են ևս դասընթացներ
առաջարկել՝ դոկտորական ուսանողների անհատական պահանջներին
համապատասխան:
2. Ուսուցման

2/3

բաղկացած

է

այնպիսի

դասընթացներից,

որոնք

անմիջական կապ չունեն թեզի ոլորտի հետ: Այս պարագայում պետք է
դասավանդվեն

այնպիսի

առարկաներ,

որոնք

կարծարծեն

ըստ

մասնագիտության աշխատանքի տեղավորման թեմաները (առնվազն 24
ժամ):
Այս դասընթացները տրամադրվում են ինստիտուտների դոկտորական
դպրոցների,

Գրենոբլ

նախաձեռնության
Դոկտորական

և

Ալպերի
աշխատանքի

ուսանողները

համալսարանի
տեղավորման

կարող

են

նաև

և

Ուսուցման,

բաժնի
այլ՝

կողմից:
արտաքին

դասընթացների գրանցվել՝ պայմանով, որ դրանք հաստատվեն իրենց
դոկտորական դպրոցի կողմից :
Տեʹս դասընթացների կատալոգը ֆրանսերենով:
Դոկտորական ՄԿԾ-ներ
Գրենոբլ Ալպերի համալսարանի դոկտորական քոլեջն առաջարկում է նաև 5 ՄԿԾ՝
հստակ թիրախելով աշխատանքային 5 սեկտոր.
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Խորհրդատվություն և փորձառություն



Հասարակական հաստատություններ և միջազգային կազմակերպություններ



Բիզնեսի հիմնում



Հետազոտություն, բիզնես և նորարարություն



Հետազոտություն և բարձրագույն կրթություն

2.4.3 Դոկտորական ուսանողների իրավունքները և պարտականությունները
2016թ. մայիսի օրենքը պահանջում է, որպեսզի դոկտորական ուսանողի և թեզի
ղեկավարի միջև կնքվի համաձայնագիր: Սույն համաձայնագրում զետեղվում է
հետազոտության

ժամանակացույցի,

մասնագիտական

պլաններին

և

դոկտորական
նախագծին

ուսանողի
առնչվող

անձնական

և

ուսումնառության

անհատական ծրագիրի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Օրենքում նաև ասվում է, որ
համաձայնագիրը «կարող է փոփոխության ենթարկվել, որի պարագայում կողմերի
միջև հավելված է ստորագրվում» (հոդված 12): Սույն փաստաթուղթը հաճախ
անվանվում է թեզի կանոնադրություն:

Մտավոր սեփականության և բարեվարքության կանոնների նկատմամբ հարգանքը
դոկտորական կրթության կարևորագույն տարրերից են: Մինչ պաշտպանությունը
թեզը ներբեռնվում է էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ համապատասխան ծրագրով
ստուգվում է գրագողության դեմ:

Ինչպե՞ս ավարտել դոկտորական կրթությունը
«Դոկտորական

ուսանողները

(երբեմն

նաև

ղեկավարները)

մաքառում

են

դոկտորական կրթությունն ավարտելու համար: Չնայած երրորդ աստիճանի
կրթությունն ի

վերջո նախանշում է շրջանավարտի մասնագիտական պրոֆիլը,

եզակի չեն դեպքերը, երբ դոկտորական ուսանողները չեն հաջողում ավարտել
ուսումը՝ երբեմն ինչ-ինչ խնդիրների, երբեմն դոկտորական թեզն ավարտին
հասցնելու անկարողության (և/կամ թեզին վերաբերող հրատարակությունների),
երբեմն էլ թեզի համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրների սակավության
պատճառով: Երբ խոսքը վերաբերում է ֆինանսական միջոցներին, հետազոտության
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շարունակումը և այլ ֆինանսական աղբյուրների ներգրավումը հակասության մեջ է
թեզի

նախապատրաստման

համար

անհրաժեշտ

աշխատածավալի

և

պաշտպանությանը նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ ժամանակաշրջանի
հետ: Անկախ համատեքստից, ակնհայտ է, որ դոկտորական դպրոցները պետք է
հավելյալ

գործառնական

վերահսկողություն

իրականացնեն՝

ղեկավարի

և

հյուրընկալող հետազոտական միավորման ներդրած ջանքերին ի հավելումն»:
«2014թ.

Ֆրանսիայի

ազգային,

բարձրագույն

կրթության,

հետազոտության

և

նորարարության նախարարության կողմից հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ
2012թ. պաշտպանված թեզերի 40%-ը գրվել է 40 ամսից քիչ ժամանակահատվածում:

Դոկտորական ուսանողների մեկ երրորդին անհրաժեշտ է եղել ևս մեկ հավելյալ
տարի թեզն ավարտին հասցնելու համար, իսկ 11%-ին 6 և ավելի տարի: Կարճ
ժամանակահատվածում պաշտպանած ուսանողների կեսը ճշգրիտ գիտությունների
տիրույթում

են,

մինչդեռ

հումանիտար

և

հասարակական

գիտությունների

ոլորտներում ներգրավված դոկտորանտների 30%-ը թեզն ավարտին է հասցրել վեց
տարուց ավել, և միայն 14%-ը 40 ամսից քիչ ժամանակահատվածում: Ոլորտների
միջև նման տարբերությունը հիմնականում բխում է այն հանգամանքից, որ
հումանիտար և հասարակական գիտությունների տիրույթում ներգրավված անձիք
հիմնականում աշխատում են իրենց դոկտորական թեզը գրելուն համընթաց:

Նույնը կարելի է պնդել նաև բժշկական գիտությունների ոլորտի մասին, քանզի
դոկտորական

ուսանողները

որոշակի

պարտականություններ

ունեն

հիվանդանոցներում: Այս պարտականությունները երբեմն ստիպում են որպեսզի
դոկտորական

ուսանողները

ժամանակավորապես

դադարեցնեն

իրենց

ուսումնառությունը: 2016թ. սեպտեմբերից դոկտորական ուսանողները կարող են մեկ
տարվա տարկետում ստանալ: Այս նորամուծությունը նախատեսված է բացառիկ
դեպքերի համար (համաձայն օրենքի) և ամենայն հավանականությամբ տրվում է այն
ուսանողներին, որոնք աշխատում են»27:

27
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2.4.4 Սոցիալ-տնտեսական տիրույթը
• Կրթաթոշակներ և նպաստներ
«Դոկտորանտների մոտավորապես 65%-ը հատուկ ֆինանսավորում է ստանում,
19%-ը ուսումնառության ընթացքում վճարովի հիմունքներով աշխատանք են
ստանձնում, իսկ 12%-ը ֆինանսավորում չի ստանում: Այս տվյալների ետևում զգալի
տարբերություններ են թաքնված ըստ ոլորտների. մասնավորապես՝ գիտության,
տեխնոլոգիաների և առողջապահության ոլորտում ներգրավված ուսանողները
սովորաբար ֆինանսավորվում են դոկտորական պայմանագրի համաձայն (կամ
համապատասխան այլ ֆինանսավորում), մինչդեռ հումանիտար և հասարակական
գիտությունների տիրույթում առավել մեծաթիվ են այն ուսանողները, որոնք
աշխատանք ունեն՝ դրանց թվում միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների մի ստվար
զանգված, որը համատեղում է աշխատանքը և ուսումը: Կան այնպիսիք, ովքեր
ստիպված են իրենց դոկտորական կրթության ծախսերը հոգալ կես դրույքով
աշխատանքի անցնելով, ինչն առավել է դժվարեցնում դոկտորական աստիճանի
ձեռքբերումը28»:


Ինտեգրում աշխատաշուկա

2006թ. օրենքում ասվում է, որ դոկտորական դպրոցները «պետք է իրականացնեն
բոլոր շրջանավարտների, և առհասարակ ուսանողների մշտադիտարկում՝ նրանց
ինտեգրումն աշխատաշուկա վերահսկելու համար»:
2016թվ. օրենքում «ինտեգրում» եզրույթը փոխարինվեց «կարիերա» եզրույթով, և
ձևակերպումը

վերաշարադրվեց

հաստատությունների

բաժինների

այսպես.
հետ

«…

համատեղ»:

համապատասխան
Ուստի,

հարցումները

սովորաբար իրականացվում են համապատասխան բաժնի, կամ դոկտորական
քոլեջի կողմից (կամ համապատասխան այլ մարմնի): Սույն հարցումների որակը
կախված

է

դրանց

օգտագործումից՝

թեʹ

դոկտորական

ուսանողների

հետ

հաղորդակցման, և թեʹ կարիերայի հնարավոր տարբերակների մասին նրանց
տեղեկացնելու միջոցով: Ինչպես արդեն վերը նշվեց, անհրաժեշտ է, որպեսզի

28
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դոկտորական կրթության շրջանավարտները մասնակցեն հարցմանը և իրենց
մասնակցությունը բերեն դոկտորական դպրոցներին և հաստատություններին այն
տեղեկատվությամբ, որը հետագայում հնարավոր կլինի օգտագործել որպես
դոկտորական ծրագրերի կառավարման գործիք:

2015թ. հրատարակված զեկույցում, որը վերաբերում էր 2010թվ. ավարտած
ուսանողների աշխատունակությանը ավարտելուց 3 տարի անց, Հետազոտության և
կրթության, ուսուցման և աշխատունակության ֆրանսիական կենտրոնը նշեց է, որ
«2011-2013թթ.

տնտեսական

ճգնաժամի

պայմաններում,

դոկտորական

շրջանավարտները որոշակի օգուտներ քաղեցին բիզնեսում և հասարակական
սեկտորում առկա հետազոտական աշխատատեղերի աճից»: Այս պաշտոնները նաև
ավելի ստաբիլ էին. 82% շրջանավարտների հետ կնքվեց անժամկետ պայմանագիր՝ ի
տարբերություն

2010թ.

գրանցված

67%-ի

հետ:

2001-2013թթ.

միջակայքում

գործազրկության մակարդակը նվազեց 2 տոկոսով՝ 11-ից 9% և հասավ ավելի ցածր
ցուցանիշի, քան կրթության երկրորդ աստիճանն ավարտած ուսանողներինը:
Այդուհանդերձ, այս թվերի ետևում թաքնված են խստագույն տարբերություններ ըստ
ոլորտների: Պատկերը հատկապես ձեռնտու էր ինժիներական, համակարգչային
գիտությունների

և

շրջանավարտներին:

էլեկտրոնիկայի
Միևնույն

ոլորտներում
ժամանակ

գործունեություն

քիմիայի,

ծավալած

կենսաբանության,

երկրաբանության և հումանիտար գիտությունների ոլորտում իրավիճակն այլ էր:

Հետաքրքրական է, որ միևնույն զեկույցում նշվում էր նաև, որ գործազուրկ
դոկտորների տվյալների վերլուծության արդյունքներւմ «դուրս չեն բերվել այնպիսի
պրոֆիլներ, որոնց շրջանավարտներն ավելի շատ են խոցելի գործազրկության
նկատմամբ», և որ «այն պայմանները, որոնց ներքո հետազոտություն է իրականացվել
ոչ մի ազդեցություն չեն ունեցել ավատելուց հետո աշխատանքի տեղավորման
ցուցանիշների վրա»: Այդուհանդերձ, ակնհայտ է, որ այն գործիքակազմը, որը գործի
էր դրվել դոկտորական դպրոցների կողմից՝ բարելավելու շրջանավարտների
կարիերայի հնարավորությունները դոկտորական կրթության ավարտից հետո,
դրական գործոն է և պետք է հաշվի առնվի:
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Մեծ քանակությամբ դոկտորական ուսանողներ դեռ իրենց դոկտորանտուրան
պատկերացնում են ինչ-որ ոլորտում իրականացվող հետազոտական նախագծի
սահմաններում, որն իրականացնում են 3-8 տարիների ընթացքում: Նրանցից քչերն
են օբյետիվորեն ընդունակ լիովին կիրառել այն բոլոր գիտելիքները և (հատկապես)
հմտությունները, որ ստացել են ուսումնառության ընթացքում: Փորձառությունից
զատ, ընդհանրացնելու և թեմայի շրջանակներում օբյեկտիվ մնալու, ինչպես նաև
շատ ոլորտների համար տարբեր պրոֆիլներ ունեցող անձանցից բաղկացած թիմերի
հետ աշխատելու կարողությունները (հետազոտողներ, պրոֆեսորներ, ինժիներներ,
տեխնիկներ,

վարչական

անձնակազմ,

ուսանողներ),

ձեռք

են

բերվում

բացարձակապես դոկտորական կրթության շրջանակներում:

Միայն

կրթության

3-րդ

աստիճանում

է

հնարավոր

նման

հմտությունների

ձեռքբերում, և հենց այս հմտություններն են, որ դոկտորական ուսանողներին
վերածում են «բազմաֆունկցիոնալ մահացու զենքի»: Այնքան փափագած դոկտորի
կոչմանն արժանանալու ճանապարհին ուսանողները ոչ միայն ստիպված են լինում
ամենատարբեր

տեսակի

ռազմավարություններ

առաջ

քաշել

տարատեսակ

խնդիրներին լուծում տալու համար, բայց, ամենից առաջ, զարգացնել ընդհանրական
այնպիսի կարողություն, որը հնարավոր է զարգացնել միայն այս աստիճանում:

Դոկտորական
խնդիրների

ուսանողների
չհանդիպել

համար

գրեթե

(տեխնիկական,

անհնար

է մեծ քանակությամբ

մեթոդաբանական,

գործառնական,

հարաբերությունների հետ կապված և այլն), և այս բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն,
որպեսզի

բարեհաջող

ավարտվի

դոկտորական

կրթությունը:

Անկասկած

դոկտորական դպրոցները և դոկտորական ուսանողները/շրջանավարտները պետք է
ավելի

շատ

ջանքեր

գործադրեն,

որպեսզի

կարողանան

ձեռք

բերել

այս

որակավորումը, որն իր տեսակի մեջ յուրօրինակ է Ֆրանսիայում, և ճանաչված է
հասարակության և պոտենցիալ գործատուների կողմից առավել, քան կրթության այլ
աստիճանները29:

29
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Ենթագլուխ 3 : Որակի ներքին ապահովման կառուցակարգեր

Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարանի որակի ներքին ապահովման
կառուցակարգերը

Դոկտորական կրթության որակի ներքին ապահովմանը վերաբերող հարցադրումներ
ծագում են գործընթացի բոլոր փուլերում՝ դոկտորական ուսանողների գրանցում,
ուսումնառություն,

պաշտպանություն:

Վերոգրյալից

զատ՝

ՈՆԱ

խնդիրներին

անդրադարձ է կատարվում նաև պաշտպանությունից հետո:
Մեթոդաբանական ակնարկ՝ բավական խրթին է զանազանել բոլոր այն օրենքները,
որոնք կիրառելի են անխտիր բոլոր համալսարանների համար, քանզի, որպես կանոն,
բուհերը խուսանավելու որոշակի տիրույթ ունեն: Սույն տիրույթը ներակայացնելու
համար անհրաժեշտ է խարսխվել ազգային օրենքների վրա և այնուհետ դրանց
կիրարկումը

ներկայացնել

Ժան

Մուլին

Լիոն

3

համալսարանի

ամենամեծ

դոկտորական դպրոցի՝ Իրավաբանության դպրոցի օրինակով, որն, ինչպես արդեն
նշվեց, ամենամեծն է ուսանողների քանակով:

3.1 ՈՆԱ դոկտորական ուսանողների ընդունելության ժամանակ
Ուսանողներին ներկայացվող պահանջները.
• Ֆրանսիայում գործող ընդհանրական օրենքը՝ ուսանողները պետք է ունենան
մագիստրոսի կամ համապատասխան այլ աստիճան:
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• Իրավագիտության

դպրոցի

պարագայում

գործող

հատուկ

պայմանները՝

մագիստրոսական ուսումնառության ընթացքում միջին գնահատականը պետք է
լինի նվազագույնը 12, 20 հնարավորից, իսկ մագիստրոսական թեզի պարագայում՝
14/20:
Թեզի ղեկավարին ներկայացվող պահանջները.
• Ֆրանսիայում գործող ընդհանրական օրենքը՝ տվյալ անձի կողմից ղեկավարվող
դոկտորական

ուսանողների

յուրահատկություններից

առավելագույն

կախված:

Եզակի

թիվը՝

առարկայի

առարկաների

որոշակի

պարագայում,

առավելագույն քանակը կարող է սահմանվել դոկտորական դպրոցի կողմից:
• Իրավագիտության դպրոցի պարագայում գործող հատուկ պայմանները՝ 10
ուսանող: Փաստացի ղեկավարման միջին ցուցանիշը՝ 3 դոկտորական ուսանող
մեկ ղեկավարի կտրվածքով (320 դոկտորական ուսանող, 104 ղեկավար):

3.2 ՈՆԱ դոկտորական կրթության ընթացքում
Մշտադիտարկող հանձնաժողով՝
• Ֆրանսիայում գործող ընդհանրական օրենքը՝ դոկտորական կրթության երկրորդ
տարուց ի վեր տարեկան կտրվածքով գործունեություն ծավալող մշտադիտարկող
հանձնաժողովի հիմնում:
• Իրավագիտության դպրոցի պարագայում գործող հատուկ պայմանները՝ գրեթե
համապարփակ համընկնում ազգային օրենքի հետ (նույնը չի կարելի պնդել սույն
համալսարանի
ուսունական

բոլոր

տարում

դոկտորական
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դպրոցների

դոկտորական

պարագայում):

ուսանողներից

185-ը

2016-2017
2015-2017

ուսումնական տարում անցել են Մշտադիտարկման հանձնաժողովի նիստերով:
Վերոգրյալ թվաքանակից 3-ը տարկետում են հայցել:
Ուսումնական պլանի և ուսուցման գնահատում.


Ֆրանսիայում

գործող

ընդհանրական

օրենքը՝

գնահատումը

պետք

է

պարբերական բնույթ կրի և իրականացվի դոկտորական ուսանողների շրջանում:
Ուսումնական պլանի շարունակական բարելավման նկատառումներից ելնելով՝
գնահատման արդյունքները ներկայացման և քննարկումների/բանավեճերի թեմա
են դառնում դոկտորական դպրոցների խորհուրդներում:
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Իրավագիտության

դպրոցի

պարագայում

գործող

հատուկ

պայմանները՝

արդյունքների ներկայացում:

3.3 ՈՆԱ թեզերի պաշտպանության ընթացքում
• Ֆրանսիայում գործող ընդհանրական օրենքը՝ պաշտպանության հանձնաժողով,
որը պետք է բաղկացած լինի 4-8 անդամներից և պետք է ապահովված լինի
արտաքին և ներքին անդամների, ինչպես նաև սեռերի համամասնությունը:
Ավելին, թեզի ղեկավարը մասնակցում է պաշտպանության հանձնաժողովի
աշխատանքներին, բայց ոչ որոշման կայացման գործընթացում:
• Իրավագիտության դպրոցի պարագայում գործող հատուկ պայմանները՝ առաջին
երկու չափանիշը լիովին կիրառելի են, ինչը չի կարելի ասել երրորդի մասին
(այդուհանդերձ դպրոցը ձգտում է հասնել նաև այս նպատակին): Թեզի ղեկավարը
երբեմն մասնակցում է նաև որոշումների կայացման գործընթացին:

3.4 ՈՆԱ դոկտորական թեզի պաշտպանությունից հետո
Պաշտոնական տեքստերից զատ՝ հաշվի են առնվում մի քանի չափանիշ.
• Միջին տևողություն:
• Գրանցումների և պաշտպանված թեզերի համամասնությունը, ինչպես նաև
ուսումնառության տևողությունը:
• Ուսումնառությունից

դուրս

մնացածների,

ինչպես

նաև

չպաշտպանած

ուսանողների պաշտոնական թիվը:
• Ֆինանսավորման մեթոդները, որոնք դիտարկվում են որպես ցուցանիշ առ այն, թե
ինչքան

ժամանակ

կարող

է

դոկտորական

ուսանողը

հատկացնել

իր

աշխատանքին:
Իրավագիտության դպրոցի պատկերը թվերով.
•

Տարիների կտրվածքով թեզերի միջին տևողությունը. 5.33՝ 2014թ., 5.6՝ 2015թ., 5.25՝
2016թ.:

•

Պաշտպանված թեզերի թիվը. 52՝ 2014թ., 41՝ 2015թ., 37՝ 2016թ., 40՝ 2017թ.:

•

Գրանցված ուսանողների թիվը. 297՝ 2014-15 ուս. տարի, 322՝ 2015-16 ուս. տարի,
320՝ 2016-17 ուս. տարի:
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•

Ուսումնառությունից դուրս մնացածների պաշտոնական թիվը. 12՝ 2014-15 ուս.
տարի, 12՝ 2014-1015 ուս. տարի, 5՝ 2016-17 ուս. տարի:

•

Չպաշտպանած ուսանողների թիվը. 35՝ 2014-15 ու. տարի, 26՝ 2014-15 ուս. տարի,
28՝ 2016-17 ուս. տարի:

Ենթագլուխ 4: Որակի արտաքին ապահովման կառուցակարգերը և ազգային
քաղաքականությունը

4.1 Դոկտորական աստիճանի և դրա ՈԱ վերաբերող ազգային ռազմավարությունը և
քաղաքականությունը
Փոխարինելով AERES-ին (նախկին գնահատման գործակալություն)՝ բարձրագույն
կրթության եվ հետազոտության գնահատման բարձրագույն խորհրդն (ԲԿՀԳԲԽ) 30
անկախ վարչական կառույց է՝ հիմնված 2013թվ. հուլիսի n° 2013-660 օրենքով31:
ԲԿՀԳԲԽ-ն որակի ապահովման ազգային գործակայություն է, Որակի ապահովման
Եվրոպական գործակալության (ENQA) անդամ և գրանցված է Որակի ապահովման
եվրոպական

գրանցամատյանում:

Պատասխանատու

է

ՄԿԾ-ների,

հաստատությունների և հետազոտական միավումների հավատարմագրման համար:
ԲԿՀԳԲԽ-ն

ջանում է իր առաքելության իրականացման ընթացքում հետևել

միջազգային

լավագույն

չափորոշիչներին,

փորձին:

ԲԿՀԳԲԽ-ի

Երբ

կիրառած

խոսքը

վերաբերում

մեթոդաբանությունը

է

գնահատման
խարսխված

է

օբյեկտիվության, թափանցիկության, գնահատվող բոլոր կազմակերպությունների
հավասարության, ինչպես նաև գնահատման համար պատասխանատու գիտական
փորձառություն

ունեցող

անձանց

ընտրության,

թեմաների

և

կարծիքների

անկողմնակալության և բալանսի վրա: ԲԿՀԳԲԽ-ը ջանում է զերծ մնած շահերի
բախման դեպքերից, երբ իրականացնում է գնահատման համար պատասխանատու
հանձնաժողովի ընտրությունը: Սույն կառույցը կարող է իրականացնել գնահատում,
կամ վավերացնել այլ կառույցների կողմցի իրականացված գնահատումները՝

30

http://www.hceres.fr/

31

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E248667E924662099357C1640F63A146.tpdjo
08v_3?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=id
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վավերացնելով

կիրառված

գործընթացները:

Գնահատման

գործընթացում

ներգրավված հաստատությունները հնարավորություն ունեն դատողություններ
ներկայացնել ինչպես գնահատման գործընթացի, այնպես էլ՝ եզրակացությունների
վերաբերյալ:
Ֆրանսիայում դոկտորական դպրոցներն 5 տարին մեկ անգամ գնահատվում են
ԲԿՀԳԲԽ ՄԿԾ-ների գնահատման բաժնի կողմից:
Գնահատումը հիմնված է գալիք 5 տարների նախագծի վրա: Գնահատման
արդյունքում ծրագիրը կարող է վերաթողարկվել՝ փոփոխություներով, կամ առանց
(փոփոխություն անվանման մեջ, կառավարում և այլն), մեկ կամ մի քանի
դոկտորական դպրոցների ձուլում կամ վերակազմավորում, կամ նոր նախագծի
մշակում (զրոյից):
Դոկտորական դպրոցի նախագծի գնահատումը հիմնված է վերանայման և
ինքնավերլուծության
գնահատում):

վրա

(հաստատության

Յուրաքանչյուր

գնահատման

կողմից

իրականացված

համար

ԲԿՀԳԲԽ-ի

ներքին
կողմից

կազմավորվում է փորձագետների նոր խումբ: Սույն խմբում ներգրավված են լինում
5-6 անդամներ՝ ներառյալ խմբի նախագահ և դոկտորական կրթության շրջանավարտ,
ով վերջերս է ավատել իր կրթությունը: Փորձագիտական խումբը վերլուծում է
նախկինում գոյություն ունեցող դոկտորական դպրոցի զեկույցը, ինչպես նաև
դոկտորական դպրոցի ապագահայեն նախագիծը:
Յուրաքանչյուր դոկտորական դպրոցում կազմակերպվում է կես օր տևողությամբ այց,
որի ժամանակ հարցազրույց է կազմակերպվում փորձագիտական թիմի և դպրոցի
շահակիցների միջև՝ դոկտորական ուսանողներ, նախագծի ղեկավարներ:
Բոլոր այցերը միասին տևում են 2-3 օր: Դպրոցի համատեքստն ընկալելու համար,
առաջին օրվա կեսը նվիրվում է հետևյալին.
ա. փորձագիտական խմբին գնահատման գործընթացում գտնվող հաստատության
ներկայացում,
բ. դոկտորական ծրագրի քաղաքականության գործառնական ներկայացում (քոլեջ,
կամ համանման մարմին):
Գնահատման

այս

քաղաքականության

նպատակը

դոկտորական

դպրոցների

վերահսկողությունը չէ: Գնահատումը մեկ նպատակ է հետապնդում. այն է՝
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հաստատության

և

ՄԿԾ-ների

շարունակական

բարելավում

և

խթանում:

Գնահատումը նաև նպատակ է հետապնդում հաստատությանը ներկայացնել իր իսկ
իրական

պատկերը,

հաղորդակից

դարձնել

իր

իսկ

առաքելությանն

ու

ռազմավարությանը, և ի ցույց դնել այն ուղիները, որոնցով հնարավոր է հասնել
առաքելությանը:

ՈԱ ազգային համակարգը

«Հաստատությունների հավատարմագրումն իրականացվում է Հետազոտության և
բարձրագույն կրթության գնահատման բաձրագույն խորհրդի կողմից իրականացվող
պարբերական գնահատումների միջոցով: Սույն գնահատումներն իրականացվում են
տեղում՝ փոխձագետների խմբի կողմից: Փորձագիտական խումբը կարող է
բաղկացած լինել դոկտորական դպրոցների գործող, կամ նախկին ղեկավարներից,
փորձագետներից դոկտորական «նորաթուխ» շրջանավարտներից (ովքեր վերջերս են
պաշտպանել իրենց թեզը, դոկտորին համարժեք պաշտոնի են զբաղեցնում և
ուսումնառության

տարիներին

իրենց

գործողություններով

նպաստել

են

դոկտորական դպրոցի գործունեությանը և գործակցությանը): Յուրաքանչյուր
դոկտորական դպրոցի համար Հետազոտության և բարձրագույն կրթության
գնահատման բաձրագույն խորհրդի փորձագիտական խմբի ղեկավարը մանրամասն
զեկույց է ներկայացնում՝ վերլուծելու դպրոցի ինքնավերլուծությունը և նախագիծը՝
երեք չափանիշների հիման վրա.
1.

դոկտորական դպրոցի գործունեությունը և կապը հետազոտության հետ,

2.

դոկտորական ուսանողների ղեկավարումն ու ուսուցումը,

3.

դոկտորների հետ հետազադարձ կապը և աշխատունակությունը:

Սույն

զեկույցներն

ուղարկվում

են

դոկտորական

դպրոցների

մայր

հաստատություններ, այնուհետ Ազգային բարձրագույն կրթության, հետազոության և
նորարարության նախարարություն, և հրապարկվում են ԲԿՀԳԲԽ կայքում»32:
ԲԿՀԳԲԽ գնահատման չափանիշները
«ԲԿՀԳԲԽ-ի կողմից դոկտորական դպրոցների արտաքին գնահատման համար
32
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պարբերաբար

կազմակերպվում

են

փակ

դռների

ետևում

իրականացվող

հարցազրույցներ փորձագիտական խմբի և դոկտորական դպրոցի ուսանողներից
բաղկացած խմբի միջև: Քննարկվում են մի շարք հարցեր, բայց հատկապես
ուշադրության են արժանանում ՄԿԾները: Չնայած ընդհանրացնելն այդքան էլ
դյուրին աշխատանք չէ, բայց այս հարցազրույցների ընթացքում բացահայտվում է, որ.
1. դոկտորական

ուսանողներին

բավականաչափ

խորհրդատվություն

չի

տրամադրվել իրենց դասընթացներն ուրվագծելիս, կամ դրանք փոփոխելիս,
2. որոշ ծրագրերի հասանելիությունը չի բավարարում պահանջներիին,
3. միշտ չէ, որ ծրագրերը գնահատվում են օգտատերերի կողմից, իսկ անգամ եթե
գնահատվում են, միշտ չէ, որ դոկտորական դպրոցները հաշվի են առնում
բացասական

գնահատականը՝

փոփոխելու

ծրագրերի

ձևաչափը/ծավալը/բովանդակությունը:
Նմանօրինակ բացահայտումները խոսում են այն մասին, որ դոկտորական
դպրոցների և դոկտորական ուսանողների միջև բավարար խորհրդատվություն տեղի
չի ունենում:
ԲԿՀԳԲԽ

դոկտորական

դպրոցների

արտաքին

գնահատման

չափանիշները

կառուցված են այսպես.
1. Դպրոցի գործունեությունը և կապը հետազտության հետ.


Բարձրագույն կրթության և հետազոտության հաստատությունների շրջանում
դոկտորական դպրոցի տեղակայումը,



Դոկտորական դպրոցի կազմակերպումն ու կառավարումը,



Դոկտորական

ուսանողների

հավաքագրումն

ու

կողմնորոշման

քաղաքականությունը,


Դոկտորական դպրոցի գիտական քաղաքականությունը:

2. Դոկտորական ուսանողների մշտադիտարկումն ու ուսուցումը


Դոկտորական ուսանողների ղեկավարման քաղաքականությունը,



Դոկտորական

ուասնողների

մշտադիտարկման

համար

կիրառվող

միջոցառումները,


Դոկտորական ուսանողներին տրամադրվող ՄԿԾների և միջոցառումների շարքը,



Ուսուցման տևողության քաղաքականություն:
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3. Դոկտորական ուսանողների կարիերայի մշտադիտարկումը
Այս հատվածը նկարագրում և վերլուծում է ներոգրյալ ոլորտները.


Գործընթացները,

որոնք

իրականացվել

են

խթանելու

դոկտորական

շրջանավարտների կարիերայի հնարավորությունները և դոկտորական ՄԿԾ-ն,


Այն միջոցները, որոնք ձեռնարկվել են հետևելու դոկտորական շրջանավարտների
կարիերաներին,



Տվյալների վերլուծություն, տարածում և օգտագործում33»:

4.2 Երրորդ աստիճանի ապագայահեն խթաններն ազգային մակարդակում
• Ազգային

խթան՝

դոկտորական

կրթության

ոլորտում

իրականացվելիք

բարեփոխումները
Ֆրանսիայում դոկտորական կրթության քաղաքականությունը հաստատվել է 2016թ.
մայիսին, որի շրջանակներում իրականացվել է խորհրդակցական անհատական
հանձնաժողովի ստեղծում, որը պետք է դոկտորական յուրաքանչյուր ուսանողի հետ
հանդիպի տարեկան կտրվածքով մեկ անգամ՝ դոկտորանտուրա ընդունելության
երկրորդ տարուց ի վեր՝ քննարկելու և զեկուցելու այն աշխատանքների վերաբերյալ,
որոնք արդեն իսկ իրականացվել են ուսանողի կողմից, ինչպես նաև տեղեկանալու
այն խնդիրներին և խոչընդոտներին, որոնց ուսանողը հնարավոր է բախված լինի
թեզի ղեկավարի հետ (կամ ընդհակառակը): Վերոգրյալ քաղաքականության
շրջանակներում իրականացված այլ խոշորագույն փոփոխությունները ներառում են
դոկտորական կրթության վերջնաժամկետների առավել խիստ սահմանում (3 կամ 6
տարի, հնարավոր է նաև լրացուցիչ մեկ տարի՝ բացառության կարգով): Ինչպես նաև
այն, որ թեզի ղեկավարը չպետք է մասնակցի թեզերի քննական հանձնաժողովի
որոշումների կայացման գործընթացին:
• Կրթության 3-րդ աստիճանում ներգրավված բուհերի/դասախոսների/ուսանողների

շրջանում կիրարկվելիք տեղական խթանները
Դոկտորական

ուսանողներին

ղեկավարման,

պաշտպանությունը նրանց ուղորդման
33
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ինչպես

նաև

մինչ

թեզի

գործընթացը դիտարկվում է որպես

դասախոսների աշխատանքային հետագծի զարգացում:
Ֆրանսիայում այլևս չեն կիրառվում դոկտորական թեզերի համար նախատեսված
բոնուսներ, բայց, բուհում գործող քաղաքականությունից կախված, ղեկավարները
կարող են որոշակի ժամաքանակ ստանալ դոկտորական ուսանողների հետ տեղում
տարվող աշխատանքների համար:
Այդուհանդերձ,

հիմնական

մոտիվացիան

ղեկավարված

թեզերի,

թեզերի

պաշտպանության, ինչպես նաև դրանց որակի արդյունքում ձեռբերված ճանաչումն է
և երիկտասարդ դոկտորների առկայությունը:

136

ԳԼՈՒԽ III - ԼԵՀԱՍՏԱ ՆԻ ՕՐԻՆԱԿԸ
Ենթագլուխ 1: Ընդհանրական ներկայացում՝ ազգային

բարձրագույն

կրթությունը

(ԲԿ)՝
1.1 Հետազոտությունը եվ ՈԱ համատեքստը (թիրախելով դոկտորական կրթությունը)

Լեհաստանը ԵՄ կազմում ընդգրկված 28 երկրներից է: Լեհաստանի ընդհանուր
տարածքը 312.679 կմ2 է: Բնակչությունը՝ 38,422,346: Վարշավան Լեհաստանի
մայրաքաղաքն

է՝

տեղակայված

երկրի

կենտրոնական

հատվածում:

2018թ.

հաշվարկներով յուրաքանչյուր շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմում է 30.827 ԱՄՆ
դոլլար: Ստորև ներկայացված է Լեհաստանի բնակչության ներկայիս բուրգը.
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Լեհաստանում բարձրագույն կրթություն իրականացնող հաստատությունները՝ ըստ
տիպի, ներկայացված են ստորև (2015-2016 ուս. տարի).

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ

Ընդամենը

Որից՝
կանայք

ը – ընդամենը
պ – պետական

Առկա ՄԿԾներ

ոպ – ոչ-պետական

Ընդամենը

Համալսարաններ

Տեխնիկական

Ընդամե

Որից՝

Ընդամե

Որից՝

նը

կանայք

նը

կանայք

1348 822

776 464

895 725

520 672

453 097

255 792

պ

1034 161

587 284

813 596

473 258

220 565

114 026

ոպ

314 661

189 180

82 129

47 414

232 532

141 766

ը

403 690

271 251

324 677

217 852

79 013

53 399

պ

393 252

264 334

314 891

211 424

78 361

52 910

ոպ

10 438

6 917

9 786

6 428

652

489

ը

285 165

104 222

220 433

87 670

64 732

16 552

272 767

99 750

216 277

86 021

56 490

13 729

ոպ

12 398

4 472

4 156

1 649

8 242

2 823

ը

68 031

40 078

50 041

31 804

17 990

8 274

67 179

39 803

49 845

31 725

17 334

8 078

852

275

196

79

656

196

174 603

104 370

69 867

40 612

104 736

63 758

66 563

40 473

46 861

28 457

19 702

12 016

ոպ

108 040

63 897

23 006

12 155

85 034

51 742

ը

43 751

33 500

25 705

19 631

18 046

13 869

34 540

26 390

23 635

18 034

10 905

8 356

պ

պ

ն ակադեմիաներ
ոպ
ը

Տնտեսագիտական

Հեռակա ՄԿԾներ

ը

համալսարաններ

Գյուղատնտեսակա

Ընդամենը – ուսուցման ձևեր

պ

ուղղվածություն
ունեցող
ակադեմիաներ

Մանկավարժական
ուղղվածություն
ունեցող

պ

բարձրագույն
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դպրոցներ
ոպ

Բժշկական

9 211

7 110

2 070

1 597

7 141

5 513

62 270

44 991

52 755

38 817

9 515

6 174

8 911

2 762

6 397

1 972

2 514

790

24 754

13 070

20 960

11 169

3 794

1 901

17 082

11 436

14 683

9 892

2 399

1 544

16 055

10 882

14 131

9 589

1 924

1 293

ոպ

1 027

554

552

303

475

251

ը

5 656

2 536

3 394

1 333

2 262

1 203

389

233

389

233

–

–

5 267

2 303

3 005

1 100

2 262

1 203

ը

227 176

138 958

86 916

52 851

140 260

86 107

պ

59 748

35 306

47 558

28 748

12 190

6 558

ոպ

167 428

103 652

39 358

24 103

128 070

79 549

ը=պ

22 759

8 147

17 461

6 300

5 298

1 847

4 974

1 143

2 436

769

2 538

374

ը=պ

համալսարաններ
Ծովային

ը=պ

համալսարաններ
Ֆիզիկական

ը=պ

կրթության
ակադեմիաներ
ը

Գեղարվեստի

պ

ակադեմիաներ

Աստվածաբանակա

պ

ն ակադեմիաներ
ոպ

Այլ բուհեր

Ազգային
անվտանգության
նախարարության
ակադեմիաներ
Ներքին գործերի և
վարչարարության
նախարարության

ը=պ

ակադեմիաներ
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2015-2016թ. տարատեսակ բուհեր ավարտած շրջանավարտների՝ այդ թվում նաև
օտարազգի, վիճակագրությունը ստորև.
ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ
ը – ընդամենը

Ընդա-

Որից՝

մենը

կանայք

պ – պետական

Ընդամենը – ուսուցման ձևեր

Առկա ՄԿԾներ

Հեռակա

ոպ – ոչ-պետական

ՄԿԾներ
Ընդա-

Որից՝

Ընդա-

Որից՝

մենը

կանայք

մենը

կանայք

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Համալսարաններ

Տեխնիկական

ը

364 619

233 202

231 734

147 605

132 885

85 597

պ

274 763

173 223

214 129

136 137

60 634

37 086

ոպ

89 856

59 979

17 605

11 468

72 251

48 511

ը

104 290

76 992

80 850

59 373

23 440

17 619

պ

100 954

74 637

77 860

57 264

23 094

17 373

ոպ

3 336

2 355

2 990

2 109

346

246

ը

77 195

33 441

61 755

28 200

15 440

5 241

74 815

32 269

61 134

27 878

13 681

4 391

ոպ

2 380

1 172

621

322

1 759

850

ը

18 209

11 820

13 994

9 599

4 215

2 221

17 987

11 708

13 955

9 582

4 032

2 126

222

112

39

17

183

95

50 314

33 276

18 613

12 059

31 701

21 217

20 051

13 645

13 937

9 285

6 114

4 360

30 263

19 631

4 676

2 774

25 587

16 857

պ

համալսարաններ

Գյուղատնտեսակ

պ

ան ակադեմիաներ
ոպ
ը
Տնտեսագիտական

պ

ուղղվածություն
ունեցող
ակադեմիաներ
ոպ

140

ը
Մանկավարժակա

14 473

11 523

7 479

6 063

6 994

5 460

11 080

8 942

7 017

5 685

4 063

3 257

3 393

2 581

462

378

2 931

2 203

13 252

10 431

11 527

9 146

1 725

1 285

1 791

819

1 168

514

623

305

6 622

3 871

5 504

3 225

1 118

646

4 588

3 073

3 844

2 572

744

501

4 387

2 945

3 760

2 514

627

431

201

128

84

58

117

70

1 071

590

625

301

446

289

64

36

63

36

1

–

ոպ

1 007

554

562

265

445

289

ը

65 372

44 270

20 878

14 208

44 494

30 062

պ

16 318

10 824

12 707

8 663

3 611

2 161

ոպ

49 054

33 446

8 171

5 545

40 883

27 901

6 236

2 727

4 821

2102

1 415

625

պ

ն ուղղվածություն
ունեցող
բարձրագույն
դպրոցներ
ոպ
Բժշկական

ը=պ

համալսարաններ
Ծովային

ը=պ

համալսարաններ
Ֆիզիկական

ը=պ

կրթության
ակադեմիաներ
ը
Գեղարվեստի

պ

ակադեմիաներ
ոպ
ը
Աստվածաբանակ

պ

ան ակադեմիաներ

Այլ բուհեր

Ազգային
անվտանգության
նախարարության

ը=պ

ակադեմիաներ
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Ներքին գործերի և

ը=պ

վարչարարության
նախարարության

1 206

369

676

243

530

126

ակադեմիաներ

Աշխատանքի

տեղավորման ցուցանիշները

(ըստ կրթական աստիճանի) 2016թ.

տվյալներով բարձր չէին

1.2 Լեհաստանի բարձրագույն կրթությունը պարփակող ազգային կանոնակարգերը
2005թ. ընդունված բարձրագույն կրթության մասին օրենքն, անկասկած, իր
հետագիծն ունեցավ լեհական բուհերի գործունեության առջև ծառացած մի շարք
խնդիրների լուծման հարցում:

- Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
Լեհաստանում բուհերը բաժանվում են պետական և ոչ-պետական (մասնավոր)
հաստատությունների: Բուհերի երկու տարակարգ է գործում՝ համալսարաններ և ոչ-

համալսարանական հաստատություններ:
առնվազն մեկ դոկտորական
ծրագիր իրականացնել:
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Համալսարանները

լիազորված

են

- Լեհաստանի պետական համալսարանները

Անվանումն անգլերենով

Գտնվելու

Հիմնադրման

վայր

տարեթիվ

Բիալիստոկի համալսարան / (University of Białystok)

Բիալիստոկ

1997

Կազիմիր Մեծի անվան համալսարան

Բիդգոշ

1969

Գդանսկի համալսարան / (University of Gdańsk)

Գդանսկ

1970

Յագելոնյան համալսարան

Կրակով

1364

Լյուբլին

1918

Լյուբլին

1944

Լոձ

1945

Օլշտին

1999

Օպոլեի համալսարան / (Opole University)

Օպոլե

1994

Ադամ Միցկևիչ համալսարան /

Պոզնան

1919

Ժեշուվ

2001

Սիլոսիայի համալսարան / (University of Silesia)

Կատովիցե

1968

Շչեցինի համալսարան / (University of Szczecin)

Շչեցին

1945

Նիկոլայ Կոպեռնիկոսի անվան համալսարան

Թորուն

1945

Վարշավայի համալսարան / (University of Warsaw)

Վարշավա

1816

Կարդինալ Ստեֆան Վիշինսկու անվան համալսարան

Վարշավա

1954

Վրոցլավի համալսարան / (University of Wrocław)

Վրոցլավ

1702

Զիելոնա Գուրայի համալսարան

Զիելոնա

2001

(University of Zielona Góra)

Գուրա

Յան Կոչանովսկի համալսարան

Կելցե

(Casimir the Great University)

(Jagiellonian University)
Հովհաննես Պողոս II անվան կաթոլիկ համալսարան
(John Paul II Catholic University)
Մարի Կյուրիի անվան համալսարան
(Maria Curie-Skłodowska University)
Լոձի համալսարան
(University of Łódź)
Վարմիայի և Մազուրի համալսարան (University of Warmia
and Mazury)

(Adam Mickiewicz University)
Ժեշուվի համալսարան
(University of Rzeszów)

(Nicolaus Copernicus University)

(Cardinal Stefan Wyszyński University)

(Jan Kochanowski University)
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1969

- Կրթության կառուցվածքը Լեհաստանում

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները գործում են առկա, հեռակա,
երեկոյան դասերի և ճկուն գրաֆիկով կազմակերպվող դասընթացների ձևաչափով:
Առկա ուսուցումը համարվում է ուսուցման հիմնական ձևը:
Լեհաստանի ԲԿ-ն համահունչ է Եվրոպայի բարձրագույն կրթության Բոլոնիայի
գործընթացին: Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի հետ մեկտեղ,
Լեհաստանում գործում է գնահատման եռաստիճան համակարգ: Բարձրագույն
կրթության ոլորտում եվրոպական չափանիշների կիրառումը հնարավորություն է
ընձեռում

դյուրինացնել

ուսանողների

որակավորումների

ճանաչումն

երկրներում:

Ուսումնառության

առաջին

աստիճանն

(3-4

տարի),

ավարտելիս ուսանողները ստանում են licencjat կամ

inżynier որակավորումները (ինժեներ՝ ինժեներության,
գյուղատնտեսության կամ տնտեսագիտության ոլորտում):
1-ին աստիճան

Սա համապատասխանում է բակալավրի աստիճանին:
Միտված

է

ուսանողներին

աշխատանքին,

պատրաստել

կամ

ապագա

մագիստրոսական

ուսումնառությանը: Այս աստիճանն ավարտելու համար
ուսանողները պետք է 180-240 կրեդիտ կուտակեն:
Ուսուցման երկրորդ աստիճանը՝ մագիստատուրան (1.5-2
տարի), անմիջապես գալիս է առաջին աստիճանից հետո:
Ուսումնառությունը
2-րդ աստիճան

բարեհաջող

ավարտելուց

հետո

ուսումնառվողին շնորհվում է մագիստորսի կոչմում (կամ
համարժեք այլ աստիճան՝ պրոֆիլից կախված): Այն
միտված է տեսական գիտելիքի, ինչպես նաև ստեղծագործ
հմտությունների զարգացմանը և կիրառմանը: Արվեստի
առարկաների պարագայում՝ ուսուցումը թիրախում է
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այլ

ստեղծագործարարությունն ու տաղանդների զարգացումը:
Մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձիք կարող են իրենց
ուսումը

շարունակել

դոկտորական

ծրագրերում

(կրթության երրորդ աստիճան): Աստիճանը ստանալու
համար ուսանողները պետք 90-120 կրեդիտ կուտակեն:
Վերգրյալից

զատ՝

ուսումնառության

11

ոլորտ

առաջարկում են նաև մագիստրոսական աստիճանում
իրականացվող երկարաժամկետ ուսուցում: Վերոգրյալ
ոլորտներն են. դերասանական գործ, արվեստի գործերի
պահպանում

և

վերականգնում,

ատամնաբուժություն,
վերլուծություն,

կանոնիկ

իրավունք,

բժշկություն,

իրավունք,
բժշկական

լուսանկարչություն,

դեղագործություն, հոգեբանություն, անասնապահություն:
Երկարաժամկետ

Մագսիտրոսական աստիճան շնորհող երկարաժամկետ

ուսուցում

ծրագրերը (4.5-6 տարի) ևս հանգեցնում են մագիստրոսի
կոչման (կամ համարժեք այլ աստիճանի՝ պրոֆիլից
կախված): Աստիճանը ստանալու համար ուսանողները
պետք 270-360 կրեդիտ կուտակեն:
Նմանօրինակ ուսումնառությունը հիմնված է այնպիսի
մասնագիտական

կրթական

ծրագրի

վրա,

որը

պարունակում է թե΄ ընդհանրական, և թե΄ խորքային
մասնագիտական բլոկի առարկաներ:

Երրորդ աստիճանի՝ դոկտորական կրթության ծրագրերը
(սովորաբար 3-4 տարի տևողությամբ) հասանելի են
3-րդ աստիճան

մագիստրոսական կրթությունն ավարտած անձանց: 3-րդ
աստիճանի

կրթությունն

իրականացվում

է

համալսարանատիպ դպրոցներում, ինչպես նաև որոշ
հետազոտական

ինստիտուտներում
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(Լեհաստանի

գիտությունների ակադեմիայի որոշ բաժիններ, ինչպես
նաև հետազոտության և զարգացման ինստիտուտներ):
Դոկտորի աստիճան է շնորհվում այն թեկնածուներին,
որոնք հանձնաժողովի դիմաց պաշտպանել են իրենց
դոկտորական

ատենախոսությունը,

և

հանձնել

դոկտորական քննությունը:

Քննություններ
Բոլոր բուհերը պարտավոր են ուսուցման ավարտին կազմակերպել քննություններ:
Կարող են լինել մի քանի՝ միմյանցից անկախ քննություններ, կամ առանձին
առարկաների գծով անցկացվող յուրաքանչյուր բաժնի համար նախատեսված
թեստեր: Սովորաբար բանավոր և գրավոր քննությունները կազմակերպվում են
յուրաքանչյուր

կիսամյակի

ավարտին՝

քննական

ժամանակաշրջանում:

Ուսանողները մասնակցում են յուրաքանչյուր առարկայի գծով կազմակերպվող
քննությանը: Կատարողականի գնահատման ժամանակահատվածը ներառում է կա՛մ
մեկ կիսամյակ, կա՛մ մեկ ուսումնական տարի: Կիսամյակը (տարին) հաջող
ավարտելու համար՝ ուսանողը պետք է անցողիկ գնահատական ապահովի
(նվազագույնը՝ բավարար) ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առարկաների
գնահատման և քննությունների գծով, և ստանա կատարողականին հատկացվող
կրեդիտները:

Գնահատում՝ յուրաքանչյուր
բուհ սահմանում է



5 շատ լավ (bardzo dobry)

գնահատման իր սանդղակը



4 լավ (dobry)

ուսումնառության իր իսկ



3 բավարար (dostateczny)

կանոնակարգերում:



2 անբավարար / ձախողում (niedostateczny)

Ամենալայն տարածում ունեցող



կրեդիտ / անցողիկ (zaliczenie)

սանդղակը ներառում է
հետևյալը.
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Երբեմն թվային գնահատականների կողքին դրվում է +/- նշանը՝ որը հանգեցնում է
գնահատականի որոշակի փոփոխությունների:
Հարկ է նշել, որ գնահատականները, որոնք դրվել են ըստ տրված սանդղակի ուղղակի
կերպով չեն վերածվում կրեդիտների:

- ECTS կրեդիտներ
Ի հավելումն գնահատման համակարգի, Լեհաստանում առկա են այնպիսի բուհեր,
որոնք որդեգրել են Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգը՝ որն ուղիղ
համեմատական

չէ

ստացված

գնահատականներին:

Ուսումնական

տարին

ավարտելու համար ուսանողը պետք է կուտակի 60 կրեդիտ (30 ամեն կիսամյակի
համար):
Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը հանդես է գալիս
որպես մի չափանիշ, որը որդեգրվել է Եվրոպական բարձրագույն կրթության
տարածքում գտնվող բոլոր բուհերի կողմից: 2007 թվականից ի վեր, ԿԿՓՀ ներդրումն
օրենքի պահանջն է լեհական բոլոր բուհերի համար: ԿԿՓՀ-ի կիրառումը
հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի օտարազգի ուսանողների՝ Լեհաստանում
անցկացված

ժամանակահատվածի

կրեդիները

ճանաչվեն

համապատասխան

հաստատություներում:
- Դիպլոմ
Ավարտելու համար ուսանողները.


պետք է համապաասխան գնահատական ունենան բոլոր առարկաներից,
պրակտիկ աշխատանքներից, ինչպես նաև հանձնեն ՄԿԾ-ով սահմանված բոլոր
քննությունները,



սահմանված ժամանակահատվածում ներկայացնեն ավարտական աշխատանքի
նախագիծը և ստանան դրական գնահատական,



պաշտպանեն ավարտական աշխատանքը:
Ավարտելուց հետո, ուսանողը ստանում է դիպլոմ՝ համապատասխան ոլորտի

մատնանշմամբ, դիպլոմի հավելված (օտար լեզվով թարգմանված դիպլոմի օրինակ՝
ստացված աստիճանի, մակարդակի և մասնագիտացման նկարագրմամբ):
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1.3 Միջազգային գործակցություն
Միջազգայնացման
պարտադիր

լույսի

պահանջ

ներքո
է

օտար լեզվի իմացության

միջազգային

B2 մակարդակը

հեղինակավոր

ամսագրերում

հրատարակությունների, միջազգային համաժողովներին մասնակցելու, ինչպես նաև
օտար լեզվով հրատարակություններ անելու համար: Ի հավելումն, միջազգային
դոկտորական

ուսուցման

համար

նախատեսված

են

հետևյալ

քայլերը

՝

մասնակցություն միջազգային փոխանակման ծրագրերին, առնվազմ մեկ հոդվածի
հրատարակում Journal Citation Reports, ERIH ցանկերում և SCOPUS տվյալների
բազայում ընդգրկված ժողովածուներում,

առնվազն մեկ ամիս տևողությամբ

պրակտիկա օտարերկրյա գիտական ինստիտուտում, դասընթացների մի հատվածի
վարում

անգլերենով,

միջազգային

դրամաշնորհների

շրջանակներում

ֆինանսավորված նախագծերին մասնակցություն: Ուստի.


ՄԿԾ-ները կամ առանձին դասընթացները կարող են նաև դասավանդվել
օտար լեզվով,



ՄԿԾ-ները կարող են նաև համատեղ առաջարկվել երկու կամ ավելի
բուհերի կողմից՝ ներառյալ միջազգային բուհեր,



առկա

են

համատեղ

շնորհվող

դիմպլոմներ

(կանոնակարգվում

է

Բարձրագույն կրթության նախարարության կողմից),


լեհական բուհերը կարող են իրենց մասնաճյուղերը հիմնել արտերկրում, և
ընդհակառակը:

Բարձրագույն

կրթության

մասին

օրենքում

փոփոխություններ

կատարելու

վերաբերյալ 2011թ. մարտի 18-ի որոշումը, Կրթական աստիճանների և կոչումների,
Արվեստի ոլորտում կրթական աստիճանների և կոչումների մասին օրենքը, ինչպես
նաև այլ նորմատիվ փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու մասին
որոշումները հանդիսանում են 2008թ. ի վեր կիրարկված «Երկրի զարգացմանն
ուղղված

ազգային

ռազմավարության

պլան»-ի

շուրջ

իրականացված

աշխատանքների եզրափակիչ ակորդը: Սույնը հաստատվել է 2009թ. նոյեմբերի 24-ին
գումարված Նախարարների խորհրդում, ինչպես նաև Լեհաստանի ռեկտորների
հիմնադրամի 2009, 2010թթ. որոշումներում: Նույն օրենսդրական ակտով էլ
փոփոխության են ենթարկվել ևս 12 օրենքներ:
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2011թ. ի վեր բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները
դեռևս ընթացքի մեջ են: Փոփոխություններ ենթադրող օրենքներից, թերևս 2014թ.
հուլիսի

11-ի

փաստաթուղթն

առանձնահատուկ

կարևորություն

ունի:

Նախ,

կանոնակարգվեց հետազոտության արդյունքների առևտրակայացման (ուղղակի և
անուղղակի) խնդիրը՝ զարկ տալով նորարարական հետազոտական ծրագրերի
իրականացմանն ուղղված նյութական խթաններին: Վերոգրյալ կանոնակարգերով
փորձ արվեց նաև պարզաբանումներ մտցնել այն բոլոր հասկացությունների մեջ,
որոնք երկար ժամանակ է, ինչ կիրառվում են բարձրագույն կրթության ոլորտում.
մասնավորապես,

ուսումնառության

վերջնարդյունքները

սկսեցին

դիտարկվել

Գիտության և բարձրագույն կրթության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի
կիրառման կանոնակարգման, դիպլոմային աշխատանքների գրագողության դեմ
պայքարի

մեթոդների

խստացման,

գրավոր

ավարտական

աշխատանքների

պահպանմանն ուղղված համազգային շտեմարանի համար իրավական հիմքերի
ստեղծման, ինչպես նաև գիտության և կրթության/դիդակտիկայի ոլորտներում
ներգրավված

ուսանողների

և

անձնակազմի

առարկայական

պատասխանատվությունների շրջանակի հենքի ընդլայման դիտանկյուններից:
Առկա են նաև այնպիսի դրույթներ, որոնք դոկտորական ուսանողներին մեծաթիվ
արտոնություններ

են

տալիս՝

միևնույն

ժամանակ

ընդգծելով

վերջիններիս

իրավական կարգավիճակը:

1.4 Բարձրագույն կրթությունը կառավարող հաստատություններ
Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի համաձայն Լեհաստանում գործունեություն
ծավալող

բոլոր

բուհերն

ինքնավար

են

իրենց

բոլոր

գործողություններում:

Գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարությունն այն կառույցն է, որն
իրականացնում

է

Լեհաստանում

գործունեություն

ծավալող

բուհերի

վերահսկողությունը:

Գիտության

և

բարձրագույն

կրթության

նախարարությունը

Որակավորումների

ազգային

շրջանակը

(ինչպես

որակավորումների

շրջանակը)՝

ներառելով

ակնկալվող
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նաև

սահմանում

է

Լեհաստանի

վերջնարդյունքների,

մակարդակների, ինչպես նաև կրթության պրոֆիլների մասին տեղեկատվություն:
Բարձրագույն կրթության հիմնական խորհուրդը բարձրագույն կրթության այն
ներկայացուցչական կառույցն է, որը համագործակցում է Գիտության և բարձրագույն
կրթության

նախարարության,

այլ

հեղինակությունների,

ինչպես

նաև

հասարակական կառավարման մարմինների հետ՝ սահմանազատելով բարձրագույն
կրթության ոլորտի ազգային կրթական քաղաքականությունը: Կրթության որակի
գնահատումն իրականացվում է Հավատարմագրման լեհական հանձնաժողովի
կողմից:

Հավատարմագրման լեհական հանձնաժողովն անկախ փորձագիտական մարմին է,
որն աշխատանք է ծավալում բարելավելու Լեհաստանի բարձրագույն կրթության
ոլորտում, պետական և մասնավոր սեկտորներում գործունեություն ծավալող
բուհերի կրթության որակը:

Հավատարմագրման հանձնաժողովը իրականացնում է ինչպես ծրագրային, այնպես
էլ՝ ինստիտուցիոնալ գնահատում: Վերոգրյալից զատ հանձնաժողովը Գիտության և
բարձրագույն

կրթության

նախարարությանն

է

ներկայացնում

գնահատման

արդյունքները, ինչպես նաև համապարփակ տեղեկատվություն սույնի վերաբերյալ.
համալսարան

կամ

համալսարանի

կազմակերպական

կառուցվածք

հիմնելու

վերաբերյալ կարծքիներ, այս կամ այն ոլորտում ուսումնառություն կազմակերպելու
վերաբերյալ վավերացումներ, այս կամ այն ոլորտում դասընթացներ կազմակերպելու
վերաբերյալ մերժումը վերանայելու կարծիքներ, Լեհաստանում օտարերկրյա
համալսարան, կամ դրա մասնաճյուղ հիմնելու վերաբերյալ կարծիքներ:

1.5 Բարձրագույն կրթության որակի գնահատում
Գնահատվում են նաև բուհերի որակի տարատեսակ ասպեկտները: Այս գնահատման
հիմնական

նպատակն

ծառայությունները,

է

չափել

բուհի՝

համալսարանների

միջև

հասարակությանը
համեմատություն

մատուցած
անցկացնելը,

թափանցիկություն ապահովելը, ինչպես նաև դասավանդման որակը բարելավելը:
Որակի նման վերլուծությունները հանդես են գալիս նաև որպես տեղեկատվության
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աղբյուր հասարակական վարչարարություն իրականացնող մարմինների համար,
մասնավորապես՝ որոշումներ կայացնելու գործընթացումֈ Այն նաև խթանում է
դասավանդողների և ուսանողների գերազանցությունը:
Վերոգրյալ

նպատակներն

իրականացվում

են

գնահատման,

վկայագրման

և

հավատարմագրման միջոցով.


ազգային և միջազգային վկայականների ձեռբերմանն ուղղված դասընթացներ՝
ներառյալ դոկտորական, ինչպես նաև համալսարանական և բարձրագույն
կրթության կենտրոնների կողմից տրվող վկայականներ,



դասավանդման,

հետազոտական

և

դասավանդող-կառավարչական

գործողություններ, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն իրականացնող
կենտրոններ,


այլ

գործողություններ

հասարակական

և

ծրագրեր,

վարչարարություն

որոնք

կարող

իրականացնող

են

իրականացվել

մարմինների

կողմից՝

դասավանդման որակի և հետազոտության որակի խթանման նպատակներով:
Կրթության որակի բարելավման համար պատասխանատու արտաքին մարմիններն
են.


Լեհաստանի հավատարմագրման հանձնաժողով,



Ակադեմիական բժշկական դպրոցների հավատարմագրման հանձնաժողով
(ACAMS),



Բուժքույրական և մանկաբարձական դպրոցների հավատարմագրման ազգային
խորհուրդ,



Համալսարանների հավատարմագրման հանձնաժողովներ:

Կելցեի Յան Կոխանովսկի համալսարանի (հետայսու՝ ՅԿՀ) ռազմավարական
նպատակը կրթության բարձրագույն որակի ապահովումն է: Համալսարանը որպես
հիմք է ընդունում.
 Բոլոնիայի հռչակագիրը
 Բարձրագույն կրթության մասին օրենքը,
 Որակավորումների եվրոպական շրջանակը,
 Որակավորումների լեհական շրջանակը և այլն:
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ՅԿ համալսարանի պարագայում «որակ» եզրույթը ներառում է.
 «Որակի կառավարման» բարելավում,
 «Ինստիտուցիոնալ որակի» բարելավում ներքին և արտաքին թիրախային
շահառուների կատարողականի չափմամբ,
 Կառուցակարգերի ներառում, որոնք նվազագույնի կհասցնեն սպասելիքների և
իրական արդյունքների միջև տարբերությունները:
Կրթության

որակը

իրականացնում

բարելավելու

նաև

նպատակով

համալսարանի

ՅԿՀ-ն

ռեսուրսների

որակի

բարելավում

կառավարման

է

ոլորտում՝

մասնավորապես.
 Ֆինասներ,
 Դիդակտիկ-գիտական և ՏՀՏ ենթակառուցվածքներ,
 Գիտելիք և մարդկային ռեսուրսներ:
Դոկտորական կրթության որակի ապահովման համակարգը (ներառյալ առաջին,
երկրորդ և երրորդ աստիճանները) բաղկացած է մի քանի մակարդակներից: ՈԱ-ն
իրականացվում է.
 ուսումնական

պլանում

(պատասխանատուներ՝

առկա

առանձին

դասախոսներ,

առարկաների

դոկտորական

գծով

կրթության

վերահսկողներ),
 մագիստրոսական

դասընթացների

ֆակուլտետ

(Որակյալ

կրթության

ֆակուլտետային հանձնաժողով),
 համալսարան

(ուսումնառության

որակի

ապահովման

համար

պատասխանատու ռեկտորի լիազոր ներկայացուցիչ, Որակյալ կրթության
համալսարանական հանձնաժողով):

1.6 Բարձրագույն դպրոցների դասախոսների տարակարգերը/ աստիճանները
- Ակադեմիական դասախոսներ
«Ակադեմիական

դասախոսներ»

եզրույթը

կիրառվում

է

համալսարանում

դասավանդող դասախոսների պարագայում: Բարձրագույն կրթության 2005թ. N 27
որոշման

համաձայն,

ակադեմիական

դասախոսները

համալսարանի ներոգրյալ պաշտոնները.
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կարող

են

համալրել



հետազոտող և դասավանդող անձնակազմ,



դասավանդող անձնակազմ,



հետազոտող անձնակազմ,



համապատասխան

վկայական

փաստաթղթաբանությամբ

ունեցող

զբաղվողներ

գրադարանավարներ,

մասնագետներ

և

գիտական

տեղեկատվության համար պատասխանատու անձիք:

- Հետազոտող և դասավանդող անձնակազմ
Գիտական

աշխատողներն

իրականացնում են

գիտական և

հետազոտական

աշխատանքներ: Ակադեմիական և դիդակտիկ անձնակազմը կարող է աշխատանքի
անցնել ներոգրյալ պաշտոններում.


ամբողջական դրույքով աշխատող դասախոս,



դոցենտ,



հրավիրված դասախոս,



դասախոսի օգնական,



ասիստենտ:

- Հետազոտող և դասավանդող անձնակազմի պարտականությունների շրջանակը
Համաձայն բարձրագույն կրթության մասին օրենքի դրույթների՝ հետազոտող և
դասավանդող անձնակազմը պարտավոր է.


կրթել ուսանողներին,



իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք, զարգացնել գիտական կամ
գեղարվեստական ստեղծարարությունը,



մասնակցել համալսարանի կազմակերպչական աշխատանքներին:

- Համապատասխան

օրենքի

լեհական

համալսարանների

հետազոտողները

պարտավոր են.


իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք, զարգացնել գիտական
կամ գեղարվեստական ստեղծարարությունը,



մասնակցել համալսարանի կազմակերպչական աշխատանքներին:
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- Դասավանդող անձնակազմ
Դասավանդող անձնակազմն ազատված է գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնելու

պարտավորությունից:

Նրանք

իրենց

աշխատաժամանակն

ամբողջությամբ նվիրում են դիդակիտիկ գործունեությանը (դասեր ուսանողների
հետ),

ինչպես

նաև

կազմակերպչական

հարցերի

լուծմանը:

Դասավանդող

անձնակազմը կարող է զբաղեցնել ներոգրյալ պաշտոնները.


ավագ դասավանդող,



դասավանդող,



դասախոս:

- Միջին մասնագիտական բարձրագույն դպրոցներում դասավանդող անձնակազմը
կարող է նաև զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները.


հաստիքային պրոֆեսոր,



դոցենտ,



հրավիրյալ պրոֆեսոր,



ասիստենտ:

- Դասավանդող անձնակազմի պարտականությունների շրջանակը
Համապատասխան օրենքի տառով, լեհական համալսարանների դասավանդող
անձնակազմը պարտավոր է.


կրթել ուսանողներին,



բարելավել նրանց մասնագիտական որակները,



մասնակցել համալսարանի կազմակերպչական աշխատանքներին:

1.7 Որակավորումների ազգային շրջանակի նկարագրությունը
-

Որակի ներքին ապահովման համակարգը (ՈՆԱ).

1. վերաբերում է դիդակտիկ գործընթացի բոլոր փուլերին և ասպեկտներին,
2. ներառում է բարձրագույն կրթության, դոկտորական և հետբուհական ծրագրերի
բարելավման գործողություններ,

3. հաշվի է առնում ներոգրյալը.
 բարձրագույն

կրթության

բոլոր մակարդակների
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և

ֆակուլտետների,

դոկտորական և հետբուհական ուսուցման վրա կրթության ազդեցության
հավաստման ուղիներ,
 ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների գնահատում,
 կրթության

յուրաքանչյուր

դոկտորանտների

և

շրջափուլի

հետբուհական

ավարտին

ուսանողների

կողմից

ուսանողների,
գնահատման

իրականացում,
 համալսարանի շրջանավարտների մասնագիտական ուղու վերահսկողության
արդյունքում դուրս բերված եզրահանգումներ, դատողություններ՝ վերցված
գործատուների ակնկալիքներից, ինչպես նաև ակնկալվող վերջնարդյունքների
համահունչությունը աշխատաշուկայի պահանջների հետ:

Բարձրագույն կրթության ոլորտում դասավանդող անձնակազմի բաշխումն ըստ
մակարդակի և սեռի (հաշվարկը՝ հազարներով): Վիճակագրական տվյալները
վերաբերվում են 2015 թվականին և ներառում են ԵՄ և Լեհաստան
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-

ՈՆԱ համակարգի նպատակն է.

1. իրականացնել որակի ապահովման և բարելավման համալսարանական
առաքելությունը և ռազմավարությունը,
2. բարձրացնել Յան Կոխանովսկու համալսարանի (ՅԿՀ) գրավչությունն այլ
համալսարանների նկատմամբ,
3. շարունակել ՅԿՀ-ում կրթության որակի բարելավումը և նպաստել որակի
մշակույթի արմատավորմանը,
4. ստեղծել և խթանել որակահեն գործողություններ և այդ գործընթացներում
ներառել ողջ կրթական համայնքը,
5. բարելավել

դասավանդող

անձնակազմի

դասավանդման

որակը,

ենթակառուցվածքները և դիդակտիկ առաջարկները,
6. մշակել դասավանդման գործընթացի վերահսկման և գնահատման պարզ և
բաց չափանիշներ:

Բարձրագույն

կթության

ՈՆԱ

համակարգի

անխափան

աշխատանքն

իրականացնելու համար մենք ստեղծել ենք Կրթության որակի համալսարանական
հանձնաժողով: Այն բաղկացած է Համալսարանի կրթության որակի ապահովման և
Համալսարանի որակի գնահատման թիմերից: Վերջինիս կազմում առկա են 2
ենթաժողովներ.


դասախոսների վերապատրաստման ենթաժողով,



դոկտորական և հետբուհական ուսուցման ենթաժողով:

ՅԿՀ ռեկտորի N 78/2015 հրամանով (2015թ. հոկտեմբերի 19) Դոկտորական և
հետբուհական

ուսուցման

ենթաժողովի

պարտականությունների

շրջանակը

ներառում է ներոգրյալը.
1.

դոկտորական և հետբուհական կրթության որակի ապահովում, վերահսկում
և վերլուծություն,

2.

դոկտորական և հետբուհական կրթության և կիրարկվող արտաքին և ներքին
կանոնակարգերի համադրելիության վերլուծություն,

3.

դոկտորական և հետբուհական աստիճանների մասնագիտական կրթական
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ծրագրերի վերաբերյալ կարծիքների ներկայացում,
4.

դոկտորական և հետբուհական աստիճանների մասնագիտական կրթական
ծրագրերում փոփոխությունների առաջարկում՝ միտված կրթության որակի
բարելավմանը,

5.

դոկտորական և հետբուհական կրթության վրա ուսումնառության ունեցած
ազդեցության վերլուծության:

Համալսարանի ֆակուլտետների մակարդակում առկա են Ֆակուլտետային որակի
ապահովման հանձնաժողովներ, որոնք հիմնել են.


բաժանմունքային որակի ապահովման թիմեր,



կրթության որակի ապահովման ֆակուլտետներ,



ՄԾԿ թիմեր:

Դոկտորական ուսուցումն իրականացնող բաժինը պատասխանատու է նաև
դոկտորական կրթության ազդեցության սահմանման համար (ինչպես նաև դրա
հաստատման և փաստաթղթավորման համար): ՅԿՀ-ի պարագայում, այս հարցերով
զբաղվում է բաժանմունքը:
Բարձրորակ դոկտորական կրթություն տրամադրելու գրավականներից մեկը այս
շրջափուլի համար պլանների մշակումն է, որոնց արդյունքնում կապահովվի
ուսանողների մասնակցությունը.


իրենց մասնագիտացմանը հարող պարտադիր դասընթացներին,



կամընտրական դասընթացներին, որոնք զարգացնում են մասնագիտական
հմտությունները՝

դոկտորական

ուսանողներին

նախապատրաստելու

հետազոտական, կամ հետազոտական-զարգացման աշխատանքներին,


կամընտրական դասընթացներին, որոնք զարգացնում են դասավանդման
հմտությունները՝

դոկտորական

դասավանդման գործընթացին,


մասնագիտական պրակտիկային:
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ուսանողներին

նախապատրաստելով

ՈՆԱ

համակարգի

կարևորագույն

տարրերից

է

հետազոտությունը

34

,

որն

իրականացվում է.
1. ուսանողների, դոկտորանտների, հետբուհական ուսանողների, ինչպես նաև
այս կամ այն աստիճանն ավարտած ուսանողների միջև,
2. ակադեմիական դասավանդողների միջև,
3. կրթության գործընթացին իրենց ծառայությունը բերած ոչ-ակադեմիական
անձնակազմի միջև:

ՈՆԱ համակարգը համահամալսարանական գործընթացների, իսկ ֆակուլտետային
մակարդակում՝ ֆակուլտետային գործընթացների որակի համակարգի անքակտելի
մասն է կազմում: Սույն գործընթացները պարբերաբար վերանայվում և թարմացվում
են: Ներկայումս ՅԿՀ-ում առկա են հետևյալ ընդհանրական նպատակ հետապնդող
գործընթացները.
1. բարձրագույն կրթության դասընթացների/դոկտորական և հետբուհական
դասընթացների մշակման, փոփոխության և դադարեցման,
2. ակնկալվող վերջնարդյունքների արդյունավետության գնահատման,
3. կրթության ՈՆԱ համակարգի գնահատման,
4. ուսանողներին

դիդակտիկ,

գիտական

և

նյութական

աջակցության

տրամադրման,
5. դասընթացների մշակման,
6. տեղեկատվության տարածման,
7. համահամալսարանական հարցման,
8. ակադեմիական դասախոսի գնահատման,
9. շրջանավարտների մասնագիտական ուղու վերահսկման,
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Նմանօրինակ հետազոտությունն իրականացվում է կամավորության, գաղտնիության և
արդյունքների հասանելիության սկզբունքներով: Դոկտորանտները, ինչպես նաև առաջին և երկրորդ
աստիճանում ներգրավված ուսանողները, հետբուհական ուսանողները կարող են վիրտուալ
համալսարանի իրենց իսկ հաշվից մասնակցել հարցումներին: Սույն հարցումները գնահատում են
ակադեմիական դասախոսներին՝ իրենց դիդակտիկ պարտականությունների կատարման
դիտանկյունից: Սրանք իրականացվում են տվյալ ուսումնական տարում առարկայի դասավանդման
ավարտից հետո: Այս հարցումներում վերհանված արդյունքներն օգտագործվում են կրթության
որակը բարելավվելու համար:
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10. ատենախոսության,
11. ուսանողների պրակտիկաների կազմակերպման և փաստաթղթավորման,
12. դասընթացների հաճախումների,
13. օտար լեզուների քննությունների անցկացման ձևի և մեթոդի,
14. կամընտրական դասընթացներում ուսանողների մասնակցության,
15. վիրտուալ համալսարանում գնահատականների ներմուծման,
16. բողոքների և կոնֆլիկտների լուծման:

ՈՆԱ համակարգի մանրամասն նկարագրությունը վերաբերում է միայն ՅԿՀ-ին:
Որոշակի տարբերություններ են հնարավոր լեհական այլ համալսարանների
պարագայում, սակայն, կարևոր է, որպեսզի ցանկացած հաստատությունում՝
պետական, թե մասնավոր, գործի սույն համակարգը.


կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ համակարգված աշխատանք է
իրականացնում Լեհաստանի հավատարմագրման հանձնաժողովը: Սույն
գործընթացն իրականացվում է փորձագետների խմբի կողմից, որոնք ջանում
են բարելավել պետական և մասնավոր բուհերի կրթության որակը: Սույն
կառույցն իրավասու է գնահատել դասավանդման պայմանները և որակը
կրթության բոլոր մակարդակներում` ներառյալ հետբուհական կրթությունը:
Նրանք

նաև

գնահատում

են

համալսարաններում

հիմնաքարային

կազմակերպչական բաժինների գործողությունները:


Լեհաստանի

հավատարմագրման

հանձնաժողովը

ստեղծվել

հունվարի 1-ին (կրելով Պետական հավատարմագրման

է

2002թ.

հանձնաժողով

անվանումը)՝ 2001թ. հուլիսի 20-ի որոշմամբ:


Լեհաստանի հավատարմագրման հանձնաժողովի գնահատումը պարտադիր
է: Գնահատաման արդյունքում բացասական գնահատականը կարող է
հանգեցնել նրան, որ բարձրագույն կրթության համար պատասխանատու
նախարարը որոշում կայացնի սահմանափակել, կամ արգելել այս կամ այն
բարձրագույն հաստատության գործունեությունը տվյալ ոլորտում, և/կամ
տվյալ աստիճանում:



Լեհաստանի

հավատարմագրման
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հանձնաժողովը

իրականացնում

է

գնահատում՝ այս կամ այն ոլորտում, կրթական աստիճանում, պրոֆիլում և
այլն:


Բարձրագույն կրթության փոփոխված օրենքը, ինչպես նաև հարակից այլ
օրենսդրական

ակտերը

հնարավորություն

են

ընձեռում

Լեհական

հավատարմագրման հանձնաժողովին պակաս պաշտոնական և առավել կուռ
մոտեցում ցուցաբերել լեհական բուհերում կրթության որակի գնահատմանը:

Ծրագրային հավատարմագրման մանրամասն չափորոշիչները պատրաստելուց
զատ, Հանձնաժողովը նաև լուծումներ է առաջադրում՝ ներկայիս օրենսդրության վրա
հիմնվելով: Վերոգրյալից զատ՝ այն նաև հաշվի է առնում «Եվրոպական բարձրագույն
կրթութական տարածքում ՈԱ չափանիշներն ու չափորոշիչները», համաձայն որոնց
ծրագրային գնահատման չափորոշիչները ներառում են.


հայեցակարգ

և

հաստատության

ուս.

պլան,

դրանց

առաքելությանը

և

համապատասխանությունը

ռազմավարությանը,

ինչպես

նաև

ակնկալվող վերջնարդյուքների ձեռքբերում,


կրթական անձնակազմ,



հասարակական-տնտեսական միջավայրի հետ գործակցություն,



դիդակտիկ և գիտական ենթակառուցվածք և կրթական ռեսուրսներ,



ուսանողների

մասին

հոգածություն,

ուսուցման

աջակցություն

և

վերջնարդյունքների ձեռբերում:
Ընդհանրական բլոկի առարկաների շրջանում կրթության որակը գնահատելիս
Հավատարմագրման հանձնաժողովը նախ և առաջ վերլուծում է ներոգրյալը.


հետազոտական

գործունեության

կապը

ուսուցման

և

դասավանդման

գործընթացների հետ,


հետազոտության

ազդեցությունը

վերջնարդյունքների

ձեռքբերման

գործընթացում,


ուսանողների՝ հետազոտական գործընթացում ներգրավվելու կարողությունը:

Գործնական պրոֆիլի պարագայում, Հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում են
այն ուղիները, որոնք ուսանողին հնարավորություն են ընձեռում ստանալ.


գիտելիք,
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գործնական հմտություններ,



հասարակական հմտություններ, որոնք հնարավորինս մոտ են իրական
աշխատանքային պայմաններին:

Հավատարմագրման հանձնաժողովի ընդհանրական մոտեցումը խարսխված է այն
սկզբունքի վրա, որ կրթության որակի վրա առանցքային ազդեցություն է ունենում
լավ մշակված, ժամանակակից ՄԿԾ,
ժամանակների

մարտահրավերներին,

որն ի վիճակի է արձագանքել մեր
իրականացվում

է

հավուր

պատշաճի

ընտրված դասախոսների կողմից, և այնպիսի պայմաններում, որոնք անհրաժեշտ են
նախանշված նպատակներին հասնելու համար: Հանձնաժողովը նաև հաշվի է
առնում.


պարզորոշ

նախանշված

արդյունքները,

որոնք

պետք

է

ձեռք

բերվեն

շրջանավարտի կողմից,


ազդեցիկ,

բազմազան

և

զգուշությամբ

ընտրված

ուսումնառության

մոտեցումները,


շրջանավարտի կողմից ձեռք բերված ակնկալվող վերջնարդյունքները:

Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի փոփոխությունների համար ազդակ
հանդիսացավ լեհական համալսարաններում կրթության գործընթացի (և հատկապես
որակի

ապահովման

և

կրթության

գնահատման

կանոնակարգերը)

բյուրոկրատական բնույթը: Համալսարանները մշակել էին մեծ քանակությամբ
ներքին գործընթացներ՝ մանրամասն փաստաթղթավորելու կրթության որակին
ուղղված իրենց գործողությունները: Բայց, միևնույն ժամանակ որակի մշակույթի
չափման միավորը պետք է լինի սույն համակարգի արդյունավետությունը, և
Հավատարմագրման հանձնաժոովը պետք է գնահատի դրա արդյունավետությունը, և
ոչ ֆորմալ նկարագրությունը:
Որակի գնահատման համակարգում փոփոխություններ անելիս, ենթադրվում էր, որ
Հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից իրականացվող կրթության որակի
գնահատումները պետք է հիմնված լինեն չափորոշիչների հստակ խմբի վրա:
Ակնկալվում էր (կամ, թերևս օրենքի վերջին փոփոխության հեղինակներն այդպես
էին կարծում), որ հավատարմագրման հանձնաժողովի գնահատման գործընթացում
իրենց մասնակցությունը պետք է ունենան գնահատման թիմը և կրթական համայնքը,
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մասնավորապես՝

ակադեմիական

դասախոսները,

ուսանողները,

ուսուցման

գործընթացին իրենց աջակցությունը բերող անձնակազմը և այլն: Նմանօրինակ
ներգրավվածությունը հնարավորություն կընձեռեր, որպեսզի գնահատող թիմի
խորհրդատվությունները

վերաբերեին

ուսումնական

գործընթացին

ընդհանուր

առմամբ:
Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացած փոփոխությունները վերացրեցին
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը, որի էությունը կայանում էր հաստատության
կազմակերպչական օղակի գործողությունների գնահատման մեջ, և իրականացվում
էր այն օղակում, որտեղ արդեն իսկ անց էր կացվել ծրագրային հավատարմագրումը:
Ներկայումս հատկապես փորձագետների շրջանում քննարկվում է այն հարցը, որ
նման հավատարմագրումը պետք է կրկին կիրարկվի, և սրա վերաբերյալ
համապատասխան կարծիքներ արդեն իսկ ներկայացվել են նախարարությանը:
- Լեհաստանի հավատարմագրման հանձնաժողովը հանդիսանում է ներոգրյալ
կառույցների լիիրավ անդամ.
1) Բարձրագույն

կրթության

որակի

ապահովման

գործակալությունների

կենտրոնական և արևելյան եվրոպայի ցանց (CEENQA)՝ 2002թ. հունվարից ի
վեր,
2) Հավատարմագրման եվրոպական կոնսորտիում (ECA)՝ 2005թ. դոկտեմբերից ի
վեր,
3) Բարձրագույն

կրթության

որակի

ապահովման

գործակալությունների

միջազգային ցանց՝ 2007թ. ի վեր,
4) Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիա՝
2009թ. հունվարից ի վեր:

2009թ. հունվարի 15-ից ի վեր Հանձնաժողովը նաև ներգրավված է Բարձրագույն
կրթության որակի ապահովման եվրոպական գրանցամատյանում (EQAR):
2012թ. Օտարերկրյա բժշկական կրթության և հավատարմագրման ամերիկյան
ազգային

հանձնաժողովը

(NCFMEA)

հավաստեց,

որ

բժշկական

դպրոցների

հավատարմագրման ժամանակ Լեհական հավատարմագրման հանձնաժողովի
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կողմից կիրառվող ընթացակարգերը և չափանիշները համահունչ են Միացյալ
Նահանգներում կիրառվող ընթացակարգերին և չափանիշներին:
Լեհական

հավատարմագրման

հանձնաժողովի

կանոնադրության

համաձայն,

հանձնաժողովի գործողությունները ենթակա են արտաքին գնահատման՝ 5 տարին
մեկ

անգամ:

Նմանօրինակ

առաջին

գնահատումն

իրականացվել

է

2008թ.՝

միջազգային փորձագետների թիմի կողմից, և սրա արգասիքը եղավ այն, որ
Հանձնաժողովը
եվրոպական

ներառվեց

Բարձրագույն

գրանցամատյանում

(EQAR):

կրթության
2013-2014

որակի

ապահովման

թվականների

արտաքին

գնահատման արդյունքով հանձնաժողովը դարձավ Բարձրագույն կրթության որակի
ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) լիիրավ անդամ:
Դոկտորական կրթության որակավորումները ներմուծվել են Որակավորումների
ընդհանրական

համակարգ

(2015թ.

դեկտեմբերի

22-ի

Որակավորումների

ընդհանրական համակարգի վերաբերյալ որոշում) և համապատասխանում են
Որակավորումների լեհական շրջանակի 8-րդ մակարդակին:

- Որակավորումների ընդհանրական համակարգը Որակավորումների լեհական
շրջանակի անքակտելի մասն է կազմում
Որակավորումների
ժամանակակից,

լեհական

համակարգը

համապարփակ

շրջանակ

Որակավորումների
է,

որը

միջոց

է

եվրոպական
հանդիսանում

որակավորումների սահմանման, կազմակերպման և նկարագրման համար: Այն
ներառում է կրթության ներոգրյալ տիպերը.
1. ֆորմալ կրթություն (դպրոց, բարձրագույն կրթություն),
2. ոչ-ֆորմալ կրթություն՝ դուրս ընդհանուր կրթության տիրույթից,
3. միջին

մասնագիտական

և

բարձրագույն

կրթություն

(օրինակ՝

վերջնարդյունքներ

(օրինակ՝

որակավորում, լեզու, վկայագրված մասնագետ),
4. դասընթացներ,
5. ոչ-ֆորմալ

կրթության

մասնագիտական

ակնկալվող

փորձառություն

և

պրակտիկաներ, անհատական ուսուցում):
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պրակտիկա,

ուսանողնական

Վերոգրյալը կարելի է պատկերել հետևյալ աղյուսակում (ներառյալ Լեհաստանի
ազգային որակավորումների շրջանակը).

Լեհական բարձրագույն կրթական համակարգի որակավորումները
Ուսումնառության

Որակավորում

ECTS կրեդիտներ

տիպ
Առաջին աստիճան
(Բոլոնիայի առաջին
աստիճան)

Պլանավորած
որակավորումներ

Licencjat/inzynier
կամ

180

համապատասխան

6

որակավորում
Երկրորդ աստիճան՝
90

Երկրորդ աստիճան

Մագիստրոսի

Մագիստրոսի

(Բոլոնիայի

մասնագիտական

երկար ցիկլ՝

երկրորդ աստիճան)

աստիճան

առնվազն 300 (5

7

տարի), 360 (6
տարի)
Երրորդ աստիճան
(Բոլոնիայի երրորդ
աստիճան)

Դոկտորի կրթական

45-60

աստիճան

8

ներառյալ
Առնվազն 60
Հետբուհական,
աստիճան չշնորհող
ուսումնառություն

Հետբուհական,

(դասընթացներն

աստիճան չշնորհող

առնվազն 2

ուսուցման

կիսամյակ

վկայական

տևողություն

Ծրագրից կախված

պետք է ունենան)

slideplayer.pl/slide/1277632
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Ենթագլուխ 2: Ինչպե՞ս է իրականացվում դոկտորական կրթությունը Լեհաստանում
2.1 Դոկտորական կրթության հիմնական բնութագրիչները

Դոկտորական կրթությունը Լեհաստանում իրականացվում է Աստիճանների և
կոչումների կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից տրված իրավասությունների
շրջանակում:
Կենտրոնական հանձնաժողովը.
1. հաշվի

է

առնում այս

կամ այն

միավորի

գիտական

և

արտիստիկ

գործունեությունը, ինչպես նաև այնտեղ ներգրավված պրոֆեսորի կոչում, կամ
դոկտորի աստիճան ունեցող անձանց քանակը,
2. դոկտորական կրթություն իրականացնելու իրավունք տալիս է Գիտության և
բարձրագույն կրթության կոնտրոնական խորհրդի հետ համապատասխան
խորհրդակցություն իրականացնելուց հետո,
3. ազդեցություն է ունենում որակի ապահովման գործընթացի վրա, այն
իմաստով,

որ

վերահսկում

է

գիտական

և

դիդակտիկ

անձնակազմի

ներգրավվածությունը դոկտորական կրթության մեջ, և ցանկացած պահի
կարող

է

կասեցնել

միավորի

գործունեությունը,

եթե

վերջինս

չհամապատասխանի նախանշված պահանջներին,
4. իրականացնում է

դոկտորական աստիճանի շնորհման պայմաններին

համապատասխանոության պարբերական գնահատում,
5. մի մարմին է, որին կարող է դիմել մերժում ստացած դոկտորական ուսանողը
(բողոքը

քննարկելուց

հետո,

ոչ

ուշ,

քան

6

ամիսների

ընթացքում

Կենտրոնական հանձնաժողովը կամ հաստատում է կայացված որոշումը, կամ
չեղարկում այն՝ միևնույն կառուցվածքային ստորաբաժանման, կամ այլ
հաստատության խորհուրդ ուղարկելով որոշումը՝ կրկնակի քննարկման
համար),
6. իր էլ. կայքում տեղադրում, հրապարակում և թարմացնում է.
ա. աստիճաններ շնորհելու իրավասություն ունեցող կազմակերպական
կառուցվածքների մասին տեղեկություն, ինչպես նաև համապատասխան
աստիճանների ցանկը,
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բ. տեղեկատվություն այն միավորների մասին, որոնց աստիճան շնորհելու
իրավունքը

սահմանափակվել,

կասեցվել,

կամ

դադարեցվել

է

կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից: Նշվում են նաև դադարեցման
ամսաթիվը, պատճառները,
գ. տեղեկատվություն կազմակերպական այն կառույցների վերաբերյալ,
որոնք դոկտորական կրթություն են իրականացնում,
դ.

դոկտորական

ատենախոսությունների

ամփոփ

տեղեկատվություն,

ինչպես նաև դոկտորական աստիճանի վերաբերյալ գրախոսություններ:

Ներքին գործընթացները, այլ շատ տարրերի հետ մեկտեղ, խարսխված են
ակնկալվող

վերջնարդյունքների

արդյունավետության

սահմանման

վրա

և

գնահատում են ակնկալվող վերջնարդյունքների ձեռքբերումն ուսանողների կողմից,
ինչպես նաև գնահատման մեթոդների վավերականությունը: Պատասխանատու
անձանց ցանկը ներառում է.


ավագ ուսուցիչներ,



վերահսկողներ,



գրախոսներ (դոկտորական ատենախոսության),



թյութորներ,



ուս. պլաններ մշակող թիմեր,



կրթության որակը գնահատող ֆակուլտետային օղակներ,



կրթության որակը գնահատող համալսարանական օղակներ:

Ակնկալվող վերջնարդյունքների ձեռքբերման արդյունավետության գնահատումն
իրականացվում է.


ուս. պլանի գնահատում և ակնկալվող վերջնարդյունքի հաստատում՝
համապատասխան

գիտելիքի,

հմտության

և

հասարակական

կարողությունների շրջանակում,


ավարտական թեզի պաշտպանություն, որի միջոցով հաստատվում են
կրթության արդյունքները: Թեզերը գնահատվում են ղեկավարի և գրախոսների
կողմից,
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դոկտորական

պրակտիկա.

ուսանողական

պրակտիկաների

ընթացքում

ստացված ուսումնառության վերջնարդյունքները լրացնում են կրթության
հասկացույթը,


ուսանողների միջազգային փոխանակումներ. գործընկեր համալսարաններում
փոխանակման
հմտությունների

ծրագրերի
և

մասնակցած

հասարակական

ուսանողներից

կարողությունների

գիտելիքի,
վերաբերյալ

տեղեկատվության հավաքագրում,


հաջողություններ գիտական ոլորտում. արտաքին գրախոսների հետադարձ
կապ

(գիտական

հրատարակություններ,

ելույթներ

գիտաժողովներում,

ռեկտորի և նախարարության կողմից տրամադրված կրթաթոշակներ),


շրջանավարտների հետագծի ուսումնասիրություն,



գործատուների

կարծիքի

հավաքագում.

մասնագիտական

կրթական

ծրագրերի՝ ներառյալ ակնկալվող վերջնարդյունքների և դրանց հասնելու
մեթոդների վերաբերյալ,


հետազոտական

գործունեություն

ծավալելու

և

աշխատանքային

գործունեությանը վերաբերող պրակտիկ աշխատանքների իրականացման
համար անհրաժեշտ խորքային գիտելիքների և հմտությունների համար
անրաժեշտ գործընթացների վերահսկում:

Այլ կարևոր քայլերի հետ մեկտեղ, դոկտորական ուսումնառության ընթացքում
կրթության որակը ենթադրում է նաև.
1. ուսումնառության ընթացքում իրականացվելիք աշխատանքներ՝ թեստեր,
բանավեճեր,

ավարտական

աշխատանքներ,

ներկայացումներ,

դեպքերի

ուսումնասիրություն,
2. առարկայի շրջանակներում իրականացվող քննություն. քննության համար
պատրաստված հարցերը չպետք է դասախոսություների ժամանակ, կամ
դասընթացի

բովանդակության

մեջ

չներառված

թեմաներ

արծարծեն:

Ուսանողն իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալ քննության ձևի՝
բանավոր կամ գրավոր, ինչպես նաև ներառված պրակտիկ աշխատանքների
վերաբերյալ,
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3. կրեդիտներ և գնահատականով կրեդիտներ. դասավանդողը սահմանում է
գնահատման չափանիշները, ուսանողներին գնահատականներ է տալիս և
բացատրում ստացված գնահատականը և դրան համարժեք կրեդիտը:
Գնահատման չափանիշը և դրա տարրերի մասին տեղեկատվությունը
ներառված է առարկայական նկարագրի մեջ,
4. ուսումնառության ամեն տարվա վերջում գիտական հետազոտության, ինչպես
նաև հետազոտության ոլորտում գրանցած առաջընթացի վերաբերյալ զեկույցի
կազմում՝ գիտական ղեկավարի կամ պատասխանատուի կողմից,
5. գիտական հետազոտությունների ներկայացում. Կելցեի Յան Կոխանովսկու
համալսարանում
սեփական

դոկտորական

գիտական

ներկայացնել

ուսանողները

հաջողությունները

Գիտական

պարտավոր

(ուս.

հետազոտությունների

տարվա

են

իրենց

կտրվածքով)

բաժնին՝

անհատական

վերջին

փոփոխության

թղթապանակի տեսքով:

Բարձրագույն

կրթության

օրենքում

իրականացված

համաձայն, Գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարը «…կիրարկում է
հակագրագողության համընդհանուր համակարգ, որը գործակցում է գրավոր
դիպլոմային

թեզերի

ազգային

պահոցի

հետ,

և

հավաստիանում,

որ

համալսարանները բոլորովին անվճար օգտվում են այդ համակարգերից»: 2018-2019
ուս. տարվանից ի վեր, յուրաքանչյուր համալսարանի պարտականությունների
շրջանակում է հավաստիանալ, որ դոկտորական բոլոր թեզերը ստուգվում են
Գիտության
համակարգով:

և

բարձրագույն

կրթության

Հակագրագողության

նախարարության

գործընթացը

կենտրոնական

հավասարապես

ծածկում

է

կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները: Մինչ այսօր Լեհաստանում
գործունեություն ծավալող համալսարաններն օգտագործել են գրագողությունը
բացահայտող տարբեր համակարգեր (օրինակ՝ Plagiat.pl կամ Open Anti-plagiarism
Systems): Հակագրագողության գործընթացների իրականացման պարտականությունը
համալսարանների վրա է դրվել 2015-2016 ուս. տարվանից ի վեր՝ Բարձրագույն
կրթության 01.10.2014 թ. փոփոխությամբ:
Վերոգրյալ փոփոխության համաձայն,

համալսարանների ռեկտորները մինչև
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31.12.2018 թ. պետք է գրավոր դոկտորական թեզերի ազգային պահոց ներկայացնեն
մինչև 2009 թ. սեպտեմբերի 30-ը պաշտպանված բոլոր աշխատանքները:
Հակագրագողության

գործընթացը

նախապայման

է

դոկտորական

թեզի

պաշտպանության համար: Եթե գնահատումը ցույց է տալիս, որ աշխատանքը չի
բավարարում հակագրագողության պահանջներին և ներառում է գրագողության
տարրեր, նման աշխատանքը չի թույլատրվում պաշտպանության և չի ներառվում
հակագրագողության տվյալների բազայում, միևնույն ժամանակ դեկանին կից
հանձնաժողովն իրականացնում է հավելյալ գնահատում: Հանձնաժողովի կազմը
համալրում

են

դեկանը

և

փոխդեկանը,

ինչպես

նաև

թեզի

ոլորտին

համապատասխանող այլ մասնագետներ, որոնք ունեն դոկտորի աստիճան կամ
գիտական այլ՝ ավելի բարձր կոչումներ: Հանձնաժողովը կայացնում է վերջնական
որոշում առ այն, արդյոք թեզում առկա են գրագողության տարրեր:
Ինքնին հասկանալի է, որ թվայնացման հիմնական առանցքը լոկ ավարտական և
դոկտորական թեզերի թվայնացումը չէ, այլ, ամեն ինչից զատ, օգտագործված
գրականության
օտարալեզու

թվայնացումը:

Եթե

գրականություն,

որը

ուսանողը/դոկտորանտն
ներառված

չէ

օգտագործում

տվյալների

է

բազայում,

գրագողության դեմ պայքարող համակարգերն ի վիճակի չեն պարզել գրագողության
դեպքերը:

Համացանցում հնարավոր է գտնել մեծաթիվ աղբյուրներ, որոնք մանրամասն
ներկայացնում են, թե ինչպիսի միջոցներ է պետք կիրառել՝ «մոլորեցնելու»
գրագողության դեմ պայքարող համակարգերին: Ուստի, սա մշտնջենական մի
պայքար է, որը դեռևս իր տրամաբանական ավարտին չի հասել: Գրագողության դեմ
պայքարող

համակարգերը

բացասական

գնահատականի

են

արժանացել

Վերահսկողության գերագույն պալատի կողմից (2014թ.)՝ պատճառաբանելով, որ
վերոգրյալ համակարգերը անշահավետ են և ոչ արդյունավետ, և դրանց հեշտությամբ
կարելի է մոլորեցնել, քանզի համակարգերն ի վիճակի չեն անգամ գտնել
գրագողության դյուրին դեպքերը, և նրանց աշխատանքի արդյունքները տարբեր են
տարբեր
Թադեուս

գործընկեր

քոլեջների,

Գրաբինսկին,

համալսարանների

լեհական

պարագայում:

համալսարանների
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կողմից

Պրոֆեսոր

օգտագործվող

հակագրագողության

համակարագերը

վերլուծելուց

հետո

(Plagiat.pl,

Open

Antipollution System, Podkarpackie Anti-Plagiarism Platform և Genoa) հանգել է այն
եզրակացության, որ ներկայումս կիրառվող գործընթացը պետք է հակառակ կողմից
իրականացնել. պետք է հասկանալ, թե աշխատանքի որ հատվածն է օրիգինալ, այլ ոչ
թե այն, թե որ հատվածն է գրագողության տարրեր պարունակում:
Համալսարանները

սահմանում

են

ԿԿԵՀ

Ֆակուլտետային

խորհուրդը/դոկտորական

կանոնակարգեր
ծրագրի

և

չափանիշներ:

կառավարիչը

այլ

համալսարանում, կամ հետազոտական հաստատությունում ուսումնառություն
իրականացնող դոկտորանտի համար մշակում է անհատական կրթական պլան և
ծրագիր՝ համաձայն ԿԿԵՀ-ի: ԿԿԵՀ կերդիտային միավորներ հատկացվում են բոլոր
այն առարկաներին, որոնք ներառված են ուսումնառության պլանում և ԿԿԵՀ
չափանիշներում:

2.2 Դոկտորական կրթության բազմազանեցում
Պլանավորվում է դոկտորական կրթության երեք ուղի ներկայացնել Լեհաստանում՝
դոկտորական

դպրոցների

հոտազոտական

և

միջոցով,

դասավանդման

որոնք

գործունեություն

համալսարանների

հետ՝

կծավալեն

դոկտորական

դրամաշնորհների և այսպես կոչված «ազատ» դրամաշնորհների տրամադրման
նպատակով:
Վերոգրյալից

զատ,

բազմազանեցման

համատեքստում

ակնկալվում

է

սահմանազատում մտցնել դոկտորական և մասնագիական դոկտորական կրթության
միջև, ինչպես նաև ներմուծել դոկտորական միջավայրի բազմազանեցում և
միջառարկայական կրթության ներմուծում:
Գիտության

և

բարձրագույն

կրթության

նախարարության

«Կրթությունը

դոկտորական աստիճանում. տարբեր պրոֆիլներ ունեցող դոկտորական ծրագրերի
զարգացումը» նախագծի շրջանակներում, որը ներդրվեց Operational Program
Knowledge Education Development 2017թ. 3-րդ առաջնահերթության շրջանակներում,
մշակվեց 6 դոկտորական ծրագիր՝ տարբեր պրոֆիլներով: Դրանք ներառում են
ներոգրյալ չափորոշիչները.
 պրոֆիլ,
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 նախագծի

գործընկերոջ

հետ

գործակցության

տիպ

(միջսեկտորային,

կենտրոնի

դասակարգմանը

միջառարկայական կամ սովորական),
 գիտելիքի

ոլորտ

(Գիտության

ազգային

համապատասխան):
Ծրագրերը ներառում են` ակադեմիական, միջազգային (ST), կիրառական,
միջսեկտորային, ազգային (HS), ակադեմիական, միջառարկայական, միջազգային
(HS),

կիրառում,

միջառարկայական

և

միջսեկտորային,

ազգային

(ST),

ակադեմիական, միջաջարկայական, միջազգային (NZ) և կիրառում, միջսեկտորային,
ազգային (NZ):

2.3 Թեզ
Դոկտորական թեզի պաշտպանությունն իրականացվում է ներոգրյալ քայլերով.
ա. դոկտորական թեզի ներկայացում,
բ. թեզի ստուգում հակագրագողություն համակարգով,
գ. աշխատանքի ընդունում ղեկավարի, կամ համապատասխան գիտական խորհրդի
կողմից,
դ. արտաքին գնահատողների նշանակում՝ համապատասխան դոկտորների կողմից,
ե. աշխատանքի հանձնում գնահատման,
զ. դրական գնահատում ստանալուց հետո, համապատասխան գիտական խորհուրդը
որոշում է պաշտպանության ամսաթիվը և հանձնաժողովի կազմը,
է. պաշտպանությունը բաղկացած է երկու մասից՝ հրապարակային և փակ: Առաջին
մասը ներառում է.
Է1. դոկտորանտի պրոֆիլի ներկայացում,
Է2. դոկտորական թեզի ներկայացում դոկտորնատի կողմից,
Է3. արտաքին գնահատման արդյունքների ներկայացում,
Է4. հանձնաժողովի անդամների, և պաշտպանությանը ներկա այլ անձանց
կողմից դոկտորանտին տրվող հարցեր,
Է5. դոկտորանտը պատասխանում է հարցերին, և արտաքին գնահատման
դիտարկումներին,
Է6.

գնահատվում

են

դոկտորանտի
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պատասխանները

հարցերին

և

դիտարկումներին:
Փակ հատվածում հանձնաժողովը քննարկում է դոկտորական աշխատանքը և
պաշտպանության ընթացքը և կազմակերպում է փակ քվեարկություն:
Արդյունքների հրապարակային հայտարարումից և դոկտորական հանձնաժողովի
կողմից պաշտպանության դրական պատասխանից հետո, համապատասխան
գիտական խորհուրդը՝ փակ քվեարկությամբ դոկտորանտին շնորկում է աստիճանը:

2.4 Մագիստրոսական եվ դոկտորական մակարդակիների միջև համահունչությունը
(առկա վիճակագրություն՝ ըստ ուսուցման մակարդակի, ոլորտի եվ այլն)
Մագիստրոսական և դոկտորական մակարդակների միջև համահունչության մասին
սկսեց խոսվել 2016թ.` Որակավորումների ամբողջական համակարգի և Լեհական
որակավորումների շրջանակի 8-րդ մակարդակի որդեգրմամբ:
Մագիստրոսական

աստիճանը

համապատասխանում

է

շրջանակի

7-րդ

մակարդակին, իսկ դոկտորականը` 8-ին:
Շրջանակը ներառում է գիտելիքների 8 ընդհանրական ոլորտ: Լեհաստանում
հնարավոր

է

դոկտորական

կրթությունն

իրականացնել

մագիստրոսական

աստիճանից տարբեր՝ այլ գիտական ուղղությամբ:
Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի 196-րդ հոդվածում ասվում է, որ այն անձիք,
ովքեր ունեն երկրորդ աստիճանի որակավորում` մագիստորսի աստիճան, կարող են
իրենց կրթությունը շարունակել դոկտորանտուրայում:
Դոկտորանտուրա

ընդունելության

հատուկ

պայմանները

սահմանվում

են

համալսարանի սենատի կողմից, իսկ այն պարագայում, երբ համալսարանում
գործում է Գիտական խորհուրդ` վերջինիս կողմից:

- Դոկտորանտուրայում ուսումնառության տարբերակները
Լեհաստանում երրորդ աստիճանի կարող են դիմել այն անձիք, ովքեր ունեն
մագիստրոսի աստիճան: Դոկտորի աստիճան շնորհվում է այն անձանց, ովքեր
հանձնել են դոկտորանտուրայի քննությունները և պաշտպանել դոկտորական թեզը:
Դոկտորական

աստիճանը

շնորհվում

է

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների այն ֆակուլտետների, կամ գիտական հաստատությունների
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կողմից, ովքեր ունեն դրա իրավունքը:
Դոկտորանտը կարող է դոկտորական ատենախոսությանը պատրաստվել կամ
համալսարանում` որպես ասիստենտ (վավեր է պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո 8
տարիների ընթացքում), կամ ուսումնառելով դոկտորանտուրայում:

- Հետազոտության ոլորտում բուհերի դերակատարության վերաբերյալ ազգային
վիճակագրություն
2016թ. Հետազոտության և զարգացման վրա ծախսված գումարները Լեհաստանում
հասան 17.943.044,6 զլոտի (4.059.512,3 եվրո), որից 5.630.383,9 զլոտին (1.273.842,5
եվրո) բարձրագույն կրթությանը բաժին ընկնող ծախսերն են, և 419.683,9 զլոտին
(949.511 եվրո)` ուղղակիորեն բուհական ծախսեր: Միևնույն ժամանակ 394.265 զլոտի
(89.200,2 եվրո) բուհերի սեփական ֆոնդերն են:
Հարկ է նշել, որ սույն գումարի առյուծի բաժինը հասարակական ավագ դպրոցներին
է բաժին ընկնում՝ 389.764.2 զլոտի (881.819,5 եվրո):
Եթե

համատեղենք

զարգացման

մեջ,

անձնակազմի
213.971

ներգրավվածությունը

անձանցից

Լեհաստանում

հետազոտության

123.786

աշխատել

և
են

բարձրագույն կրթության համակարգում, իսկ 108.817-ը՝ ուղղակիորեն բարձրագույն
կրթության

հաստատություններում

(ներառյալ

99870

պետական

ավագ

դպրոցներում):

2.5 Հետազոտության կառուցվածքը համալսարաններում
Համալսարաններում հետազոտությունն իրականացվում է որպես ներոգրյալի մաս.
1. մասնագիտական զարգացում (աշխատանք դոկտորական և հետ-դոկտորական
թեզերի

վրա):

Յուրաքանչյուր

հետազոտող

իրավունք

ունի

վճարովի

հետազոտական արձակուրդ ստանալ՝ ավարտին հասցնելու հետազոտական իր
աշխատանքը,
2. այսպես կոչված «հետազոտություն տեղում» (պարտադիր հետազոտական
աշխատանք

իրականացնելու

և

կատարված

գիտական

աշխատանքի

վերաբերյալ զեկույցներ ներկայացնելու շրջանակներում): Հետազոտության այս
տեսակը

հիմնականում

իրականացվում
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է հետազոտական

խմբերում և

ֆինանսավորվում է համալսարանի բյուջեից,
3. այսպես կոչված «անհատական հետազոտություն», որը ևս ֆինանսավորվում է
հետազոտական աշխատանքի համար նախատեսված համալսարանական
բյուջեից,
4. ֆինանսական միջոցներ, որոնք հայթայթվել են տարատեսակ մրցույթների
մասնակցության արդյունքում` մասնավորապես Ազգային գիտական կենտրոնի
և Հետազոտության ու զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից հայտարարված
մրցույթներ (Preludium, Etiuda, Sonata, Maestro, Symphony, Horizon),
5. նոր

հետազոտությունների

համար

նախատեսված

նախագծեր

և

դրամաշնորհներ (Diamond grant, Mobility Plus, Iuventus Plus),
6. հետազոտական դրամաշնորհներ,
7. պատվերներ բիզնես միջավայրից:

2.6 Բուհերի եվ ձեռնարկությունների միջեվ հարաբերությունները՝ պրակտիկաներ, այլ

2014 թ.-ից ի վեր բոլոր կրթական աստիճանների ուսումնական պլաններում
պրակտիկաները պարտադիր բաղադրիչ են (100-350 ժամ ընդհանուր պրոֆիլի
պարագայում, և 3 ամիս գործնական բնույթի դասընթացների պարագայում):
Վերոգրյալ

պրակտիկաներն

համապատասխանող

անցկացվում

հաստատություններում

են
և

ուսումնառության

պրոֆիլին

ձեռնարկություններում:

2014

թվականից ի վեր նաև զգալիորեն ընդլայնվել է կրթական ծրագրերի վրա
գործատուների ունեցած ազդեցությունը:
Գործատուները կարող են համատեղ ՄԿԾ-ներ մշակել, համալսարանի հետ
կազմակերպել պրակտիկաներ, ուսանողների համար վարել տեսական և պրակտիկ
դասընթացներ,

կարծիքներ

հայտնել

համալսարանի

զարգացման

հետագա

ուղղությունների վերաբերյալ: Համալսարաններում ստեղծվել են ուսումնական
կարիերայի գրասենյակներ (ՈւԿԳ), որտեղ գործատուները ներկայացնում են
պրակտիկաների վերաբերյալ իրենց առաջարկները: ՈՒԿԳ-ները բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում անմիջական աշխատանք են իրականացնում
աշխատաշուկայի հետ: Նրանք ուսանողներին տեղեկատվություն են տրամադրում
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աշխատանքային

առաջարկների,

պրակտիկաների

և

աշակերտության

հնարավորությունների վերաբերյալ: Վերոգրյալից զատ՝ նաև տրամադրում են
խորհրդատվություն և կազմակերպում են վերապատրաստումներ՝ աշխատաշուկայի
պահանջարկի վերաբերյալ:
Լեհաստանի

համալսարաններում

ավելի

ու

ավելի

է

հաճախակիանում

աշխատաշուկային համապատասխանելուն ուղղված դասընթացներ պատվիրելու
միտվածությունը:
Սույն երևույթի տարածումը խթանվեց «2014-2020 հմտությունների զարգացման
ծրագիր» կառավարական նախագծի շնորհիվ: Աշխատանքի հարցերով զբաղվող
գրասենյակները,

կրթական

կազմակերպությունները

տոնավաճառներ՝

որոնց

կարիերայի

գրասենյակները

նախաձեռնում

են

այսպես

մասնակցում

են

գործատուներն

և

ուսանողական

Աշխատանքի

կոչված
ու

աշխատանք

փնտրողները:

Պրակտիկաները կարող են համաֆինանսավորվել համալսարանների կողմից՝
որպես

Գիտության

և

բարձրագույն

կրթության

նախարարության

կողմից

տրամադրվող դրամաշնորհների մաս, ինչպես նաև լրացուցիչ կերպով՝ Եվրոպական
ֆոնդերից: 2009 թվականից ի վեր Հետազոտության և զարգացման ազգային
կենտրոնը հատկացրել է մոտավորպես 2 մլն. լեհական զլոտի (454.545 եվրո)
պրակտիկայի և աշկերտության ծախսերը հոգալու նկատառումներով:
Մասնագիտական խորագրի շրջանակներում գործատուն համալսարանի հետ
կնքում է պայմանագիր, որում համալսարանը սահմանում է դիդակտիկ և
կազմակերպչական վերահսկողության ապահովումը, ինչպես նաև պարտավորվում է
համապատասխան

գործիքակազմ

տրամադրել

աշխատանքի

իրականացման

համար:

Նման համաձայնագիրը հնարավորություն է ընձեռում սահմանազատել լավագույն
փորձի նպատակները՝ թեʹ գործատուի (կարերայի նպատակներ), թեʹ համալսարանի
(կրթական նպատակներ) դիտանկյունից:
Աշխատանքի

տեղավորման

ցուցանիշները
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ըստ

բարձրագույն

կրթության

մակարդակների՝ 25-44 տարիքային խմբի համար (2015թ.)

ISCE - International Standard Classification of Education

ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf

2.7 Դոկտորական կրթության ազգային վիճակագրություն
2006-2013 թվականների միջակայքում դոկտորական ուսանողների թվաքանակը
Լեհաստանում աճեց 40%-ով: 2011-2012 ուսումնական տարում նրանց թիվը հասավ
40.000, այս ցուցանիշից սահմանված նվազագույնն է կազմել մինչ այսօր: 2015թ.
431.77 անձիք էին ներգրավված դոկտորական կրթության մեջ: Լեհաստանի բոլոր
ուսանողների համակազմում դոկտորական կրթություն ստացող ուսանողների
քանակը կազմում է 2%, որը փոքր ինչ ցածր է, քան Եվրոպական բարձրագույն
կրթության

տարածքի

մաս

կազմող

երկրների

միջին

ցուցանիշը՝

3%:

Ի

համեմատություն 2000 թվականի հետ, տղամարդականց ներգրավվածությունը
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դոկտորական կրթության մեջ ընկել է 8%-ով, մինչդեռ կանանց մասնաբաժինը
մնացել է նույնը՝ 52-53%:

Համեմատելով 2008-2009 և 2012-2013 ուսումնական տարիների ցուցանիշները,
կարելի է փաստել, որ ասիստենտների թիվը նվազել է գրեթե 2000-ով (11840-9914):
Միևնույն

ժամանակահատվածում

դոկտորական

ուսանողների

թվաքանակը

պետական բուհերում աճել է 27743-ից 36340-ի: Ուստի, դոկտորական կրթության
կառուցվածքը ենթարկվել է որակական փոփոխությունների: Ասիստենտների
գործառույթները հաճախ իրականացվում են դոկտորական ուսանողների կողմից:

2013-2014 ուսումնական տարում 261 հետբուհական կրթություն իրականացնող
շրջանավարտներից միայն 108-ը (41.4%) համապատասխան աստիճան ստացան:
Ճշգրիտ

և

բժշկական

գիտությունների

ոլորտում

դոկտորական

կրթություն

իրականացնող անձիք առավել բարձր արդյունավեըության հասան՝ 66%, քան այն
անձիք, որոնք հումանիտար և հասարակական գիտությունների տիրույթում էին
իրականացնում նմաօրինակ կրթություն: Այս ոլորտներում համապատասխան
կոչում էին ստացել ուսանողների 27%-ը:

2013-2014 ուսումնական տարում առկա համակարգում սովորող և դոկտորական
թեզը պաշտպանած ուսանողների թվաքանակը ամենաբարձրն էր արվեստի (57.5%),
բժշկության

(56%),

և

տեխնիկական

(48.6%)

ոլորտներում,

իսկ

ամենաքիչ

թվաքանակը գրանցվել է մանկավարժական մասնագիտությունների պարագայում
(20.7%):
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ԵՄ-ում եւ Լեհաստանում ՀՆԱ-ի նկատմամբ բարձրագույն կրթության պետական
ծախսերը (2014 թ.-ին տոկոսային հարաբերությամբ) հետեւյալն են.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Եվրոպայի և միջազգային բաժին

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՐԴԻ (ԲԿՀԳԲԽ)
ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇՐՋԱՓՈՒԼ 2018-2019
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Բարձրագույն կրթության և հետազոտության գնահատման բարձրագույն խորհուրդը
(հետայսու՝ ԲԿՀԳԲԽ) դոկտորական կրթության գնահատման և հավատարմագրման
գործընթացները խարխսում է այն արժեքների և նպատակների վրա, որոնք
դոկտորանտը պետք է ունենա՝ հասնելու որակի որոշակի մակարդակի: Վերոգրյալ
նպատակները թիրախում են ներոգրյալ ոլորտները.
 Ոլորտ 1՝ Դոկտորական դպրոցի (հետայսու՝ ԴԴ) դիրքավորում:
 Ոլորտ 2՝ Դոկտորական կրթության կազմակերպում և կառավարում:
 Ոլորտ

3՝

Դոկտորական

կրթություն

իրականացնող

ուսանողների

վերահսկողություն և ուսուցում:
 Ոլորտ 4՝ Դոկտորների ինտեգրումն աշխատաշուկա:

Վերոգրյալ ոլորտները ներկայացված են «չափանիշների» տեսքով՝ պարփակելով
դոկտորական

կրթության,

ինչպես

նաև

դոկտորական

հաստատությունների

կրթության նպատակները (օրինակ՝ արտացոլված դոկտորական ծրագրերում և/կամ
ԴԴ-ներում): Սույն չափանիշներն օգտագործվում են նաև ԲԿՀԳԲԽ հանձնաժողովի
կողմից՝ գնահատելու դոկտորական կրթության որակը և արդյունավետությունը:
Սույն փաստաթուղթը կարող է օգտագործվել հաստատությունների կողմից՝
իրականացնելու իրենց դոկտորական կրթության ինքնավերլուծությունը: Սույն
մոտեցումը շարունակական բարելավման անքակտելի մասն է կազմում:

ՈԼՈՐՏ 1: ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԴԻՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ

Չափանիշ 1-1. ԴԴ-ն տեսանելի և արդյունավետ դիրք է զբաղեցնում բարձրագույն
կրթության և հետազոտության այլ հաստատությունների համեմատ
 ԴԴ ուղղվածությունը համահունչ է դրա կազմում ընդգրկված հետազոտական
բոլոր միավորների գիտական շրջանակին:
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 ԴԴ դիրքավորումը և վերջինիս գործակցությունն այլ բուհերի և ԴԴ-ների (կամ
գոյության դեպքում համապատասխան կառույցի) հետ նպատակային է և
արդյունավետ:
 Գոյության դեպքում Դոկտորական քոլեջի գործունեությունն ապահովում է ԴԴ
տարբեր

դերակատարների

և

շահակիցների

ըստ

հավուր

պատշաճի

ներկայացումը:
 ԴԴ-ն արդյունավետ երկկողմանի կապեր է ապահովում իր հետազոտական
միավորների հետ՝ դպրոցի ընդհանուր գործունեության վրա զգալի դրական
ազդեցություն

ապահովելու

համար

(ուսանողների

հավաքագրում,

վերապատրաստումներ, դոկտորանտների և դոկտորների հետ հետադարձ կապ,
դոկտորական կրթության արժևորում/խթանում, այլ):

Չափանիշ 1-2. ԴԴ կազմակերպումն ու կառավարումը համահունչ են դպրոցի
գործառնական նպատակներին:
 ԴԴ կառավարումն արդյունավետ է և համահունչ դպրոցի պրոֆիլին և
համատեքստին (Կառավարչական մարմին, հնարավոր փոխտնօրեններ, Բյուրո,
Խորհուրդ, հանձնաժողովներ և այլն): ԴԴ-ն որդեգրում

է ընթացակարգային

կանոններ, որոնք, հաշվի առնելով իր իսկ համատեքստը և բնորոշիչները, ուղենիշ
են հանդիսանում ԴԴ գործունեության տարբեր ոլորտների համար:
 ԴԴ-ն խարսխված է դպրոցի խորհրդի վրա, որը պարբերական հանդիպումներ է
ունենում՝ ցանկալի է տարին երեք անգամ հաճախականությամբ: Սույն խորհրդի
կազմը համահունչ է գործող փաստաթղթերին և դպրոցի առաքելությանը: Դպրոցի
գործունեության ուղիները հստակ սահմանված են և հասանելի ԴԴ թեʹ ներքին,
թեʹ արտաքին շահակիցներին:
 Դոկտորական

ուսանողների

ներկայացուցիչների

մասնակցությունն

արդյունավետ

հնարավորություն

է

ընձեռում

է:

ԴԴ-ն

արդյունավետ

ներկայացվածությունն

բոլոր

ու

ներկայացուցիչներին

գործունեություն

ծավալել

դոկտորանտների և դոկտորական դպրոցի բոլոր շրջանավարտների հետ:
 ԴԴ-ն ունի արտաքին և ներքին հաղորդակցության համար անհրաժեշտ
տեսանելի և կիրառական գործիքակազմ: Վերոգրյալ գործիքակազմով ԴԴ-ն
182

հավաստիանում է, որ իր վարչական գործընթացները (հավաքագրման մրցույթի
հասանելիություն,

հեռացում,

վերականգնում

հետազոտական

գործունեությունը

հետազոտական

միավորումներում,

և

այլն),

(ինտեգրում
գործընկեր

լայն

իմաստով

համապատասխան
այլ

հետազոտական

կառույցներում թիրախվող հմտությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և
այլն),

գիտական

և/կամ

մասնագիտական

գործունեությունը

(ԴԴ

օրեր,

վերապատրաստումներ, գիտաժողովներ և այլն) հասանելի են դոկտորանտներին
և իրենց ղեկավարներին, և որ վերջիններս ունեն դրանց վերաբերյալ բավարար
տեղեկացվածություն:
 ԴԴ-ն

իրականացնում

է

պարբերական

ինքնագնահատում՝

ներառյալ

դոկտորանտների հարցումներ: Գործնականում ինքնագնահատումը սահմանում
է դպրոցի գործընթացների հետ կապված ընթացակարգերն

ու ցուցիչները

(դոկտորանտների հավաքագրումից մինչ դոկտորանտների աշխատանքային
ուղու

հետագծում)

ինքնավերլուծության

և

հետևում

գործընթացն

է

դրանց

դինամիկային:

օգտագործում

է

իր

Դպրոցն

ընդհանրական

գործունեության փոփոխման և նախագծերի սահմանման նկատառումներով:
Վերոգրյալից զատ, ԴԴ-ն իրականացնում է ինքնավերլուծության զեկույցում
զետեղված

եզրակացությունների

տարածումը

հաստատությունում,

Կառավարման մարմնի բոլոր անդամների, ինչպես նաև իր բոլոր շահակիցների
շրջանում:

Չափանիշ 1-3. ԴԴ-ն և իր գոծընկերներն ունեն դոկտորանտների հավաքագրման
հստակ քաղաքականություն
 ԴԴ-ն ունի թեզերի ֆինանսավորման քաղաքականություն, որը համահունչ է իր
նպատակներին

և

ինքնավերլուծությանը

(տեʹս

վերոգրյալը):

Սույն

քաղաքականությունը ներառում է թեզերի ֆինանսավորման տարատեսակ
ուղիներ:
 ԴԴ-ն ունի ուսանողների հավաքագրման հստակ կանոններ: Որդեգրված
ընթացակարգերը

(թեզի

թեմայի

ընտություն,

հրատարակություններ,

հավաքագրման ընթացակարգեր, ընդունելության պահանջներ, ֆինանսավորման
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ստորին շեմեր և այլն) հասանելի են, մատչելի և ապահովում են հավասար
պայմաններ:
 ԴԴ-ն

ունի

համապատասխան

գործիքակազմ՝

հավաստիանալու,

որ

հավաքագրված դոկտորանտները մինչ պաշտպանություն ստանում են բավարար
(և որակավորման իրենց մակարդակին հարիր) ֆինանսական ռեսուրսներ և
դոկտորական

կրթության

իրականացման

համար

համապատասխան

պայմաններ (ղեկավար, նյութական ռեսուրսներ և այլն):
 Դոկտորանտների համար նախատեսված համապատասխան միջոցների շնորհիվ
տարբեր դիմորդներ (ֆրանսիացի/օտարազգի ուսանողներ, հատուկ կարիքներ
ունեցող

անձիք

և

այլն)

արագ

և

արդյունավետ

ինտեգրվում

են

ԴԴ,

համապատասխան հետազոտական միավորի կազմ կամ հաստատություն:
 ԴԴ-ն

իր

գործունեությունն

իրականացնում

է

համապատասխան

կանոնադրության հիման վրա, որի մշակումը/հաստատումը հավատարմագրված
հաստատության

պատասխանատվությունների

շրջանակում

է:

Սույն

կանոնադրությունը սահմանում է դոկտորանտների վերահսկման և ուղղորդման
պայմանները, ինչպես նաև սահմանազատում է դոկտորանտի և թեզի համար
պատասխանատու

բաժնի

միջև

գոյություն

ունեցող

երկուստեք

պարտականությունների շրջանակը:

Չափանիշ

1-4.

ԴԴ-ն

քաղաքականություն,

և
որը

իր

գործընկերներն

հասկանալի

ունեն

է

գիտական

շահակիցների

հստակ

համար

և

համապատասխանում է համատեքստին
 ԴԴ

գիտական

առաքելությունը

մշակվում

է

դպրոցի

համապատասխան

հետազոտական միավորումների (ինչպես նաև ինստիտուների, հետազոտական
ֆեդերացիաների և այլն) հետ համատեղ՝

իրենց գիտական շրջանակին

համապատասխան:
 Հետազոտական միավորումներից զատ, համապատասխան գործակցություն է
ծավալվում նաև հաստատությունների, դոկտորական քոլեջների (կամ գոյության
պարագայում

համապատասխան

արդյունաբերական

սեկտորների

այլ
հետ:
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կառույցների),
ԴԴ-ն

տարածաշրջանի,

գնահատում

է

վերագրյալ

գործակցությունների

արդյունավետությունը,

և

դրանք

ներառում

իր

ընդհանրական գործողությունների մեջ:
 Նպատակ հետապնդելով խթանել դոկտորական կրթությունը և օպտիմիզացնել
դոկտորանտների

կարիերայի

առաջխաղացումը՝

գիտական

քաղաքականությունը տեղական, ազգային և միջազգային զարգացումների մաս է
կազմում:
 Օտարերկրյա

հաստատությունների

և/կամ

հետազոտական

միավորումների/կենտրոնների հետ միջազգային կապերի վրա հիմնվելով՝ ԴԴ-ն
կիրառում է միջազգային ընդրկման հասկանալի և կիրառելի քաղաքականություն
(ներգնա և արտագնա հոսքերի կառավարում, համաղեկավարությամբ գրվող
թեզերի

կառավարում,

օտարերկրյա

ուսանողների

հավաքագրում,

շարժունության աջակցություն և այլն):

ՈԼՈՐՏ 2: ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Չափանիշ 2-1: ԴԴ կիրառում է դոկտորանտների թեզերի ղեկավարման հստակ և
կուռ քաղաքականություն
 Առկա են դոկտորնատների թեզերի ղեկավարման հստակ և գործող կանոններ
(ղեկավարման որակ, մեկ ղեկավարին բաժին ընկնող դոկտորանտների քանակ,
համաղեկավարման կառավարում և այլն): Բոլոր շահակիցները տեղեկացված են
գոյություն ունեցող կանոններին:
 Հավատարմագրված հաստատությունների կողմից կիրարկվող Դոկտորական
կանոնադրության համաձայն, ԴԴ-ն իր դոկտորանտներին է տրամադրում
«Վերապատրաստման պայմանագիր» կոչվող փաստաթուղթ, որը ներառում է
2016թ. մայիսի 25 որոշման մեջ զետեղված բոլոր տարրերը:
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Չափանիշ 2-2: ԴԴ-ն իրականացնում է դոկտորանտների և նրանց հետագծի
խիստ վերահսկողություն:

 Դոկտորական

կրթության

կանոնադրության,

Վերապատրաստման

համաձայնագրի, ինչպես նաև տեղական շահակիցների մասնակցությամբ ԴԴ-ն
կազմավորում

և

համակարգում

վերահսկողության

է

իր

անհատական

դոկտորական

ուսանողների

հանձնաժողովները:

Վերոգրյալ

հանձնաժողովների կազմավորման և համակարգման ընթացակարգերը պետք է
լինեն հստակ սահմանված, հասկանալի և թափանցիկ թեʹ դոկտորանտների, թեʹ
ղեկավարների համար:
 Վերահսկողության

անհատական

հանձնաժողովները

փոփոխվում

և

վերափոխվում են դոկտորական ուսանողների պրոֆիլին համապատասխան՝
լավագույնս

վերահսկեու

արդյունքներ,

դոկտորական

թեզի

առաջնթացը

հրատարակություններ/արտադրանք,

(ստացված

վերապատրաստման

դասընթացներ և այլն), ինչպես նաև վերջիններիս կարիերայի առաջխաղացումը:
Սա

նաև

հավաստում

է,

որ

առկա

են

համապատասխան

պայմաններ

(ֆինանսական, վերահսկողական և նյութական):
 ԴԴ-ն կիրառում է կառուցակարգեր (ներառյալ վերահսկողության անհատական
հանձնաժողովներ)՝
խտրականությունը
այնպիսի

կանխելու
և

կոնֆլիկտային

խոշտանգումները,

իրավիճակները,

որոնց

ինչպես

արդյունքում

նաև

իրավիճակները,
սահմանափակելու

ուսանողները

կարող

են

ուսումնառությունը կիսատ թողնելու որոշում կայացնել: Կանոնադրության մեջ
զետեղված են նաև կոնֆլիկտների հարթման, կամ գիտական ամբողջականության
խախտման դեպքերի լուծման եղանակները:
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Չափանիշ

2-3:

ԴԴ-ն

իրականացնում

է

տարբերակված

ուսուցում

և

կազմակերպում լրացուցիչ միջոցառումներ:

 ԴԴ-ն մշակում է ուսումնառության քաղաքականությունը, որը համահունչ է
դոկտորանտի

պրոֆիլին

(պարտադիր

ուսուցման

համար

նախատեսված

ժամաքանակ/անհրաժեշտ ուսուցում, ուսուցման գնահատման մեթոդներ և այլն):
 Հետազոտական միավորումների և Դոկտորական քոլեջի հետ (կամ այլ կառույց,
եթե այդպիսին առկա է) համատեղ, ԴԴ-ն մշակում է առարկայական/գիտական և
մասնագիտական ուսուցում: Սույն ուսուցումը համահունչ է ԴԴ գիտական
շրջանակին, դոկտորանտների պրոֆիլին, ինչպես նաև ապագա կարիերայի
հետագծին:
 ԴԴ-ն և Դոկտորական քոլեջը (կամ այլ կառույց, եթե այդպիսին առկա է) իր
դոկտորանտների համար մշակում է հետազոտական բարեվարքությանն ու
գիտական ամբողջականությանը միտված դասընթաց:
 Դոկտորանտին տրվող յուրաքանչյուր դասընթացի (առարկայական/գիտական և
մասնագիտական) գնահատումը վերլուծության է ենթարկվում ԴԴ-ի կողմից
(սույն գործընթացն իրականացվում է դոկտորական ուսուցման կամ գնահատման
համար պատասխանատու ցանկացած կառույցի հետ համատեղ)՝ հարստացնելու,
բարելավելու առաջարկվող ուսուցումը:
 Տեղական դերակատարների մասնակցությամբ (անհրաժետության պարագայում
նաև դոկտորանտներ), ԴԴ-ն կազմակերպում, կամ մասնակցում է լրացուցիչ
/գիտական/մասնագիտական/ միջոցառումների (ԴԴ օրեր, ֆորումներ, «Իմ թեզը
180 վայրկյանում» նախաձեռնություն և այլն): Յուրաքանչյուր միջոցառման
պարագայում հստակեցվում և տարածվում են հասանելիության, գնահատման
(հատկապես ուսանողների կողմից) մեթոդները:
 ԴԴ-ի (և/կամ դոկտորական քոլեջի ու հաստատության) կողմից առաջարկվող
համապատասխան
իրականացնում

են

գործիքակազմի
իրենց

սեփական

օգնությամբ
գնահատումը,

դոկտորանտներն
որը

թիրախում

է

առարկայական և միջառարկայական այն հմտությունները, որոնք նրանք ձեռք են
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բերել դոկտորական կրթության արդյունքում՝ սույնով իսկ կազմավորելով իրենց
սեփական «հմտությունների թղթապանակը»:

Չափանիշ 2-4. Դոկտորական կրթությունը խարսխված է դոկտորական թեզի
տևողության և պաշտպանության հստակ կանոնների վրա:

 Դոկտորական թեզի հստակ չափանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ԴԴ
կողմից հաղորդվում է դոկտորանտին և ղեկավաին: Անսալով նոր գիտելիքներ
կերտել՝ վերոգրյալ չափանիշները երաշխավորում են դոկտորական կրթության
որակը :
 Իր դոկտորանտների ուսումնառության պրոֆիլը (գիտական ուղղվածություն,
առկա/հեռակա, համաղեկավարությամբ ուսումնառող և այլն), ինչպես նաև
հատուկ պայմանները (ֆիզարձակուրդ, անաշխատունակության արձակուրդ և
այլն) հաշվի առնելով՝ ԴԴ-ն պարզ և հստակ պահանջներ է առաջ քաշում թեզի
տևողության վերաբերյալ:

ՈԼՈՐՏ 3․ ԴՈԿՏՈՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ:

Չափանիշ 3-1․ ԴԴ-ն հստակ գործողություններ է իրականացնում՝ հետևելու իր
թողարկած դոկտորների առաջխաղացմանն աշխատաշուկայում, ինչպես նաև
արժևորելու իր մատուցած դոկտորական կրթությունը:
 Դոկտորանտները տեղեկացվում են այն պահանջներին և պայմաններին, որոնք
անհրաժեշտ են այս կամ այն պաշտոնին/աշխատանքին անցնելու համար
(ակադեմիական կամ ոչ-ակադեմիական):
 Առաջատար հաստատությունների և Դոկտորական քոլեջի (կամ համանման այլ
կառույց, եթե այդպիսին գոյություն ունի) հետ գործակցելով՝ ԴԴ-ն խթանում է իր
ապագա շրջանավարտների կարիերայի առաջխաղացումը (ակադեմիական կամ
ոչ-ակադեմիական):
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 Առաջատար հաստատությունների և Դոկտորական քոլեջի (կամ համանման այլ
կառույց,

եթե

այդպիսին

գոյություն

ունի)

հետ

գործակցելով՝

ԴԴ-ն

կառուցակարգեր է կիրառում տեղական, ազգային և միջազգային գործընկերների
(կրթական, կամ մասնավոր սեկտորից) շրջանում իր դոկտորական կրթությունը
խթանելու/արժևորելու համար:

Չափանիշ 3-2 ․ ԴԴ-ն կիրառում է արդյունավետ գործիքակազմ՝ դոկտորների
ինտեգրումը աշխատաշուկա վերահսկելու նկատառումներով:
 Դոկտորանտների/դոկտորների մասնակցությամբ, ԴԴ-ն և իր ինստիտուցիոնալ
գործընկերները ջանում են ստեղծել նախկին դոկտորանտներից բաղկացած
շրջանավարտների «գրանցամատյան» կամ ցանց:
 Հաստատության կանոնադրության համապատասխան հոդվածի համաձայն՝ ԴԴն քայլեր է ձեռնարկում՝ հավաստիանալու, որ իր դոկտորանտները քաջատեղյակ
են դոկտորական կրթության ավարտից հետո իրենց մասնագիտական կարիերայի
մասին

ցանկացած

տեղեկատվություն

տրամադրելու

վերաբերյալ

իրենց

ստանձնած պարտավորություններին:
 Հետազոտություն իրականացնող համապատասխան միավորումների և թեզերի
բաժանմունքի ակտիվ մասնակցությամբ, ԴԴ-ն (և/կամ սույն առաքելությունը
ստանձնած ցանկացած ստորաբաժանմունք) գործարկում է իր թողարկած
դոկտորանտների

վերահսկողության

արդյունավետ

համակարգ՝

հավաստիանալով, որ առկա է կիրառելի պատասխանների բարձր մակարդակ:
 Վերահսկման համակարգը հաշվի է առնում դոկտորների կողմից զբաղեցրած
աշխատանքի

տեսակը,

պրոֆիլը,

դրամական

փոխհատուցումը,

աշխարհագրական դիրքը և առաջընթացի հնարավորությունները:

Չափանիշ 3-3 ․

Հավաքագրված տվյալները վերլուծվում, տարածվում և

օգտագործվում են ԴԴ-ի կողմից
 ԴԴ

ղեկավար

անձիք

օգտագործում

են

հավաքագրված

տվյալները՝

հավաստիանալով, որ դրանք համապատասխանաբար վեր են լուծվել և
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ուղարկվել դոկտորանտուրայի դիմորդներին/դոկտորանտներին/դոկտորներին և
շահակիցներին:
 Աշխատանքի

տեղավորման

վերաբերյալ

տվյալներն

օգտագործվում

են

դոկտորական կրթության բարելավման (գիտական քաղաքականություն, թեզերի
թեմաների

ընտրություն,

դոկտորական

կրթության

համար

դիմորդների

հավաքագրում), վերահսկողության (վերահսկման կանոններ, անհատական
վերահսկողության

հանձնաժողովի

դոկտորանտների

դասընթացներն

ձևաչափ/գործառույթներ,
ուղղորդելու

այլ)

և

նկատառումներով

(առարկայական և մասնագիտական դասընթացների բնույթ/ծավալ, ԴԴ գիտական
օրեր, այլ):
 Աշխատանքի

տեղավորման

վերաբերյալ

տվյալներն

օգտագործվում

են

տեղական, ազգային և միջազգային գործընկերների շրջանում դոկտորական
կրթության

խթանման

համար

(հաստատություններ

տնտեսական գործընկերներ):
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և

հասարակական-

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Եվրոպայի և միջազգային բաժին

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԾԱՎԱԼՈՂ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

(ԿՄՍԴ35՝ 8-րդ մակարդակ)

Մարտ 2018

Ադապտացվել է Բարձրագույն կրթության եվ հետազոտության գնահատման
բարձրագույն խորհրդի (ԲԿՀԳԲԽ) կողմից 2018թ. մարտի 26-ին:

35

Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի (հետայսու՝ ՄԿԾ) բովանդակությունը և
կառուցվածքը

կարող

է

մեծապես

տարբերվել

երկրից

երկիր:

Առկա

են

ամենատարբեր դասակարգումներ, որոնք ջանում են դյուրինացնել համեմատության
գործընթացը և խթանել ընդհանուր եզրութաբանություն որդեգրումը: Այս առումով
ԲԿՀԳԲ խորհուրդն ընտրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կրթության միջազգային ստանդարտ
դասակարգումը (ISCED)` «…կրթության համակարգերի մեծապես կիրառվող գլոբալ
դասակարգման համակարգ36», որը պարբերաբար վերանայվում է : 2011թ. ԿՄՍԴ-ն
ընդունվել է 2011թ. նոյեմբերին կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր համաժողովի
ընթացքում և բաղկացած է 8 մակարդակներից:
ԿՄՍԴ 8 մակարդակները համապատասխանում են «դոկտորական կամ
համանման մակարդակին» և սահմանվում են ներոգրյալ բնութագրիչներով.
 «ԿՄԱԴ 8-րդ մակարդակի, դոկտորական կամ համանման մակարդակների
ՄԿԾ-ները հիմնականում հանգեցնում են հետազոտական որակավորման: Այս
մակարդակում ՄԿԾ-ները թիրախում են նորարար հետազոտությունը, և
սովորաբար իրականացվում են հետազոտահեն բուհերի կողմից՝ ինչպես
օրինակ համալսարաններն են : Առկա են ինչպես ակադեմիական, այնպես էլ
մասնագիտական ոլորտներում գործող դոկտորական ՄԿԾներ :
 ԿՄԱԴ 8-րդ մակարդակը սովորաբար ավարտվում է թեզի, գիտական
աշխատանքի,

կամ

հրատարակման

որակի

համանման

այլ

գրավոր

աշխատանքով՝ որոնցում հստակ նշմարելի է համապատասխան ոլորտում
գիտելիքների խթանում : Ուստի, այս ծրագրերը հիմնականում թիրախում են
հետազոտական գործունեությունը, այլ ոչ դասընթացների իրականացումը:
Կրթական որոշ համակարգերում ԿՄԱԴ 8-րդ մակարդակը շատ սահմանափակ
թվով դասընթացներ է ներառում, իսկ որոշ դեպքերում անգամ չի պարտադրում
և ոչ մի դասընթաց, և դոկտորական կրթության մեջ ներգրավված անձը,
հետազոտական գործունեություն իրականացնելով, հիմնականում աշխատում է

36

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
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միայնակ,

կամ

փոքր

խմբով՝

ունենալով

թեզի

ղեկավարման

տարբեր

աստիճաններ: Կրթական որոշ համակարգերում դոկտորական կրթությունն
իրականացվում

է այն

անձանց կողմից,

ովքեր

աշխատում

են

տվյալ

համալսարանում որպես կրտսեր հետազոտող, կամ օգնական:
 ԿՄԱԴ 8-րդ մակարդակի ընդունելության համար ԿՄԱԴ 7-րդ մակարդակի
հաջող ավարտը սովորաբար դիտարկվում է որպես նախապայման : ԿՄԱԴ 8-րդ
մակարդակի ավարտին դոկտորանտները մուտք են գործում մասնագիտական
այնպիսի ոլորտներ, որտեղ պահանջվում են բարձրորակ ակադեմիական
հմտություններ :

Շրջանավարտները

կարող

են

նաև

հետազոտական

պաշտոնների հավակնել կառավարության և արդյունաբերության ոլորտներում,
ինչպես նաև կրթական այնպիսի հաստատություններում, որտեղ առաջարկվում
են ԿՄԱԴ 6, 7 և 8-րդ մակարդակի ՄԿԾ-ներ:
Բարձրագույն կրթության և հետազոտության գնահատման բարձրագույն խորհուրդը
դոկտորական

կրթության

գնահատման

և

հավատարմագրման

գործընթացները խարխսում է այն արժեքների և նպատակների վրա, որոնք պետք է
ձեռք բերվեն դոկտորանտի կողմից՝ ապահովելու որակի որոշակի մակարդակ:
Վերոգրյալ նպատակները թիրախում են ներոգրյալ ոլորտները.
 Ոլորտ 1՝ Դոկտորական դպրոցի (հետայսու՝ ԴԴ) դիրքավորում:
 Ոլորտ 2՝ Դոկտորական կրթության կազմակերպում և կառավարում:
 Ոլորտ

3՝

Դոկտորական

կրթություն

իրականացնող

ուսանողների

վերահսկողություն և ուսուցում:
 Ոլորտ 4՝ Դոկտորների ինտեգրումն աշխատաշուկա:
Վերոգրյալ ոլորտները ներկայացված են «չափանիշների» տեսքով՝ պարփակելով
դոկտորական դպրոցների, ինչպես նաև մայր հաստատությունների կրթության
նպատակները (օրինակ՝ արտացոլված դոկտորական ծրագրերում և/կամ ԴԴներում):

Սույն

չափանիշներն

այնուհետ

բաժանված

իրականացվելիք գործողությունների մատնանշմամբ:
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են

չափորոշիչների՝

Սույն փաստաթուղթը կարող է օգտագործվել հաստատությունների կողմից՝
իրականացնելու իրենց դոկտորական կրթության ինքնավերլուծությունը: Սույն
մոտեցումը շարունակական բարելավման անքակտելի մասն է կազմում:
Չափանիշներն

օգտագործվում

են

նաև

ԲԿՀԳԲԽ

հանձնաժողովի

կողմից՝

գնահատելու դոկտորական կրթության որակը և արդյունավետությունը:

ՈԼՈՐՏ 1ֈ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԻՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ

Չափանիշ

1-1

․

Հստակ

սահմանված

են

ԴԴ

տարբերակիչ

առանձնահատկությունները և նպատակները
 Դոկտորական կրթության բովանդակությունը հեշտ նշմարելի է և համահունչ
գիտական շրջանակներին:
 Հստակ սահմանված են դոկտորական կրթության թիրախային շահակիցները:
 Դոկտորական կրթության նպատակները հստակ սահմանված են, ձևակերպված
և ներկայացված բոլոր շահակիցներին:
 Դոկտորական

կրթությունը

համահունչ

է

հաստատության

գիտական

քաղաքականությանը:

Չափանիշ 1-2․ ԴԴ դիրքավորումը համահունչ է իր միջավայրին
 ԴԴ

դիրքավորումը

և

վերջինիս

հաստատության/հաստատությունների

հետ

հարաբերությունները
տեղին

են,

մայր

պաշտոնապես

սահմանված և արդյունավետ:
 ԴԴ-ն նպաստում է հաստատություններում կարողությունների զարգացմանը:
 ԴԴ-ն աշխատում է այն հետազոտական միավորումների հետ, որոնց շրջանակը,
ներուժը և գիտական թեմաները համահունչ են իր նպատակներին:
 Սույն հետազոտական միավորումները ներգրավված են դոկորական կրթության
գործընթացներում (դոկտորական ուսանողների հավաքագրում, դասավանդում,
դոկտորական

ուսանողների

և

շրջանավարտների

մշտադիտարկում,

արդյունքների շահագործում/դոկտորական ՄԿԾների խթանում):
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 ԴԴ-ն

հաղորդակից

է

սոցիալ-տնտեսական

և

սոցիալ-մշակութային

միջավայրերին, որոնք մասնակցություն ունեն դոկտորական ուսանողների
ուսումնառության

և/կամ

վերջիններիս՝

աշխատաշուկա

ինտեգրման

գործընթացներին:
 Օտարերկրյա հաստատությունների և/կամ հետազոտական միավորումների
հետ ունեցած միջազգային կապերի շնորհիվ, ԴԴ-ն հստակ և գործառնական
քաղաքականություն ունի միջազգային կողմնորոշման հետ կապված: Այս
իրավիճակից օգուտներ են քաղում դոկտորական ուսանողները (աշխատանքի
տեղավորում, ուսուցում, գիտաժողովներ, հետազոտական այցեր և այլն):
 ԴԴ-ն կիրառում է նաև խթանման քաղաքականություն (համալսարանական
մակարդակ,

գործակցային

դոկտորական
գործակցության

կրթությունը:

կամ

ազգային

մակարդակներ)՝

Կիրառելիության

համաձայնագրեր

պարագայում

(համալսարանների,

զարգացնելու
կնքվում

են

տեղական

իշխանությունների միջև, կամ միջազգային համաձայնագրեր)՝ ՄԿԾների
համար

ապահովելու

երկարաժամկետ

ֆինանսական

կայունություն

և

ապագայահետ տեսլական:

ՈԼՈՐՏ 2: ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Չափանիշ 2-1. Առկա է դոկտորական կրթության արդյունավետ կազմակերպում
և կառավարում
 ԴԴ կազմակերպական կառուցվածքը հիմնված է գիտական, կրթական և
վարչական թիմի աշխատանքի վրա, որը հաջողությամբ կառավարում և
համակարգում է ԴԴ-ն: Թիմի յուրաքանչյուր անդամի դերակատարությունը և
պատասխանատվությունների շրջանակը հստակ կերպով սահմանված են և
ընկալելի շահակիցների կողմից:
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 ԴԴ կառավարումը (տնօրեններ, փոխտնօրեններ, հանձնաժողովներ և այլն)
համահունչ

է

համատեքստին

և

նպատակներին

ու

ներառում

է

ԴԴ

ուսանողական համայնքի ներկայացուցիչներ:
 Կառավարումը խարսխված է հստակ սահմանված օրենքների վրա, որոնք
մանրամասնում են ԴԴ գործունեության ընթացակարգերը և հասանելի են
օգտատերերին (կանոնադրություն, ներքին կանոնակարգեր և այլն):
 ԴԴ-ն ունի նյութական և մարդկային ռեսոuրսներ, որոնք համահունչ են իր
նպատակներին (տարածք, անձնակազմ, թվային հարթակ և ծրագրային
ապահովում, ՏՏ համակարգեր, թվային փաստաթղթերի աղբյուրներ):
 ԴԴ-ն ունի ներքին և արտաքին հաղորդակցման գործառնական գործիքակազմ:
ԴԴ

գործողությունները

(վարչական

գործընթացներ,

հետազոտական

գործողություններ, գիտական և/կամ մասնագիտական ուսուցում և այլն)
հասանելի են դոկտորական ուսանողներին և շահակիցներին:
 Առկա են ՈՆԱ կառուցակարգեր: ԴԴ պարբերական ինքնավերլուծությունը
խարսխված է ընթացակարգի և գործողությունների հստակ սահմանազատված
ցուցիչների վրա, մասնավորապես. դոկտորական ուսանողների հարցումներ և
թեզի ղեկավարում (օր.՝ դասավանդման և մշտադիտարկման համակարգերի
գնահատում) և խթանում է ԴԴ-ի զարգացումը: Սույն ինքնավերլուծության
եզրակացությունները, ինչպես նաև դուրս բերված փաստերի հիման վրա
իրականացվելիք

փոփոխությունների

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը

փոխանցվում է նաև մայր հաստատությանը, դոկտորական ուսանողներին և այլ
շահակիցներին:

Չափանիշ 2-2. Առկա է դոկտորական ուսանողների ֆինանսավորման և
ընդունելության հստակ քաղաքականություն, որը համահունչ է ՄԿԾին:

 ԴԴ-ն ունի թեզերի ֆինանսավորման թափանցիկ քաղաքականությունը: Սույն
քաղաքականությունը ներառում է նաև ֆինանսավորման կառավարում:
 ԴԴ-ն ունի ուսանողների հավաքագրման հստակ կանոններ: Որդեգրված
ընթացակարգերը (թեզի թեմայի ընտություն, հավաքագրման ընթացակարգեր,
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ընդունելության պահանջներ, ֆինանսավորման տեսակ և քանակ և այլն)
հասանելի են, մատչելի և ապահովում են հավասար պայմաններ:
 Ուսանողներին տրամադրվող աջակցությունը հասանելի և կիրառելի է բոլոր
ուսանողների

պարագայում

կարողություններ
ուսանողները

ունեցող

(միջազգային
ուսանողներ

կարողանան

ուսանողներ,

և

ավարտին

այլն)՝

հասցնել

սահմանափակ

նպաստելու,
իրենց

որպեսզի

դոկտորական

կրթությունը լավագույն պայմանների ներքո:
 Դոկտորական ուսանողները համապատասխան պայմաններ և բավարար
ֆինանսական ռեսուրսներ ունեն իրենց դոկտորական ուսուցման (ղեկավարում,
նյութական ռեսուրսներ և այլն) համար:

ՈԼՈՐՏ

3:

ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ

Չափանիշ

3-1.

ԴԴ-ն

իրականացնում

է

դոկտորական

ուսանողների

ղեկավարման և մշտադիտարկման քաղաքականություն
 Առկա են դոկտորնատների թեզերի ղեկավարման հստակ և գործող կանոններ
(ղեկավարման որակ, մեկ ղեկավարին բաժին ընկնող դոկտորանտների քանակ,
համաղեկավարման իրավիճակներ և այլն): Բոլոր շահակիցները տեղեկացված
են գոյություն ունեցող կանոններին:
 Դոկտորական

ուսանողների

պատասխանատվությունների

և

թեզի

շրջանակը

ղեկավարների
հստակ

համատեղ

սահմանված

է

և

տեղեկատվությունը հասանելի է վերջիններիս:
 Դոկտորական կրթությունը ներառում է նաև դոկտորական ուսանողների
անհատական

և

պարբերական

մշտադիտարկում:

Այս

գործընթացն

իրականացվում է հստակ, կապակցված և թափանցիկ գործընթացների միջոցով՝
ինչպես դոկտորական ուսանողի, այնպես էլ՝ թեզի ղեկավարի համար:
 Վերոհսկողության այս կառուցակարգերը չափում են թեզի առաջխաղացումը
(ստացված արդյունքները, հրատարակությունները, ուսումնառությունը և այլն),
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ստուգում

ուսանողների

գործունեությանը,

և

պատրաստվածությունը

հավաստիանում,

որ

առկա

են

աշխատաքային
համապատասխան

պայմաններ (ֆինանսական, ղեկավարման և նյութական ռեսուրսներ):
 Առկա են միջոցներ կեղծիքների, գրագողության, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու
համար:
 ԴԴ-ն

ունի

համապատասխան

համակարգեր՝

կանխելու

կոնֆլիկտային

իրավիճակները, խտրականության և խոշտանգումների դեպքերը, ինչպես նաև
սահմանափակելու այնպիսի իրավիճակները, որոնց արդյունքում ուսանողները
կարող

են

ուսումնառությունը

կիսատ

թողնելու

որոշում

կայացնել:

Կոնֆլիկտների, կամ գիտական հիմնավորվածության խախտման դեպքերում
առկա

են

համապատասխան

կառուցակարգեր,

որոնց

մասին

տեղեկատվությունը հասանելի է օգտատերերին:

Չափանիշ 3-2. ԴԴ-ն իրականացնում է բազմազան ուսուցում և կազմակերպում
լրացուցիչ միջոցառումներ:
 Առարկայական/գիտական

ուսուցումը

և

մասնագիտական

վերապատրաստումները (փափուկ հմտություններ, աշխատանքի տեղավորում,
աշխատանքային փորձ և այլն) հասանելի են դոկտորական ուսանողներին,
համապատասխանում են նրանց պրոֆիլին և կարիերային պլաններին: ԴԴ-ն
նաև քայլեր է ձեռնարկում՝ բարձրացնելու տեղեկատվության մակարդակը
հետազոտական

բարեվարքության

և

գիտական

հիմնավորվածության

վերաբերյալ:
 Դասավանդումը խարսխված է հետազոտական միավորումների փորձառության
և ԴԴ հետ առնչվող սոցիալ-տնտեսական գործընկերների վրա:
 Սույն դասավանդման գնահատման մեթոդները (ստացված գիտելիքների
ստուգման թեստ, մինչ թեզի պաշտպանությունը դասավանդման անհրաժեշտ
ժամաքանակ և այլն) հստակ սահմանված են և տեղեկատվությունը հասանելի է
օգտատերերին
 ԴԴ-ին իր դոկտորական ուսանողներին հրավիրում է մասնակցել լրացուցիչ
գիտական և/կամ մասնագիտական միջոցառումներին և գործողություններին՝
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ինչպես օրինակ գիտական միջոցառումներ, գիտաժողովներ, պանելային
քննարկումներ
սահմանված

և

այլն:

են

Յուրաքանչյուր

մուտքի

միջոցառման

պայմանները,

համար

վավերացումը

և

հստակ

հատկապես

դոկտորական ուսանողների մասնակցությամբ իրականացվող գնահատումը:
Սույն տեղեկատվությունը հասանելի է շահակիցներին:

Չափանիշ 3-3. ԴԴ-ն խարսխված է թեզի տևողության և պաշտպանության
հստակ կանոնների վրա


ԴԴ-ն հստակ և իրականանալի նպատակներ ունի թեզի տևողության և ամեն
տարի դոկտորական ուսանողների գրանցման հետ կապված: Վերոգրյալ բոլոր
կանոնները խարսխված են դոկտորական ուսանողների պրոֆիլի վրա և հաշվի
են առնում նաև առկա հատուկ պայմանները (աշխատանքի ընդունված
դոկտորական ուսանողներ, տարկետման դեպքեր, ֆիզարձակուրդ (թեʹ
հայրերի, թեʹ մայրերի համար), հիվանդության դեպքում տրվող արձակուրդ և
այլն):



Թեզի

պաշտպանության

թույլատվության

համար

անհրաժեշտ

հստակ

չափորոշիչների (նոր գիտելիքի կերտում, արդյունքների շահագործում,
դասավանդման

հաստատում,

շաչժունություն

և

այլն)

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը հասանելի է դոկտորական ուսանողներին և թեզի
ղեկավարներին:


Թեզի

պաշտպանության

կազմակերչական

կանոնները

(քննական

հանձնաժողովի անդամների կազմը և նրանց դերակատարությունը, թեզի
ընդունումը

և

այլն)

հասանելի

են

դոկտորական

ուսանողներին

և

ղեկավարներին: Սույն կանոնները սահմանվում են անաչառ և թափանցիկ
կերպով:
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ՈԼՈՐՏ 4: ԴՈԿՏՈՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ
Չափանիշ 4-1. ԴԴ-ն ունի կառուցակարգեր՝ խթանելու դոկտորների ինտեգրումն
աշխատաշուկա:
 Մայր

հաստատության

հետ

գործակցությամբ,

ԴԴ-ն

համապատասխան

համակարգեր է կիրառում՝ խթանելու դոկտորական կրթությունը տեղական,
ազգային

և

միջազգային

գործընկերների

շրջանում

(հասարակական

և

մասնավոր սեկտոր):
 Դոկտորական ուսանողները տեղեկացված են հնարավոր աշխատատեղերի
դիմելու անհրաժեշտ պահանջներին և պայմաններին:
 Կիրառվում են համապատասխան գործիքներ՝ գնահատելու դոկտորական
կրթության ժամանակ ձեռք բերված հմտությունները (առարկայական և
փոխանցելի հմտություններ):

Չափանիշ 4-2. ԴԴ-ն իրականացնում է դոկտորների աշխատաշուկա մուտքի
արդյունավետ մշտադիտարկում:


Առկա է դոկտորական շրջանավարտների մշտադիտարկման արդյունավետ
համակարգ,

որից

ստացված

արդյունքները

կիրառելիության/օգտագործելիության բարձր մակարդակ ունեն:


Մշտադիտարկման համակարգը հաշվի է առնում դոկտորների տեսակը,
պրոֆիլը, եկամուտը, աշխարհագրական դիրքը և կարիերայի զարգացումը:



Դոկտորական ուսանողների/դոկտորների մասնակցությամբ, ԴԴ-ն և իր
ինստիտուցիոնալ գործընկերները ջանում են ստեղծել շրջանավարտների
ցանց:

Չափանիշ 4-3. ԴԴ-ն իրականացնում է դոկտորների աշխատաշուկա մուտքի
արդյունավետ մշտադիտարկում:


ԴԴ ղեկավար անձիք օգտագործում են ստացված տվյալները, վերլուծում
դրանք և ստացված արդյունքները փոխանցում դիմորդներին/դոկտորական
ուասնողներին/դոկտորներին և շահակիցներին:
200



Աշխատանքի տեղավորման տվյալներն օգտագործվում են ԴԴ-ն զարգացնելու
նկատառումներով

(դոկտորական

ուսանողների

հավաքագրում

և

մշտադիտարկում, հավելյալ ուսուցում և առաջարկվող միաջոցառումներ, և
այլն):


Աշխատանքի

տեղավորման

տվյալներն

օգտագործվում

են

տեղական,

ազգային և միջազգային գործընկերների (հաստատություններ և սոցիալտնտեսական գործընկերներ) շրջանում դոկտորական կրթության խթանման
համար:
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