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Սահմանումներ
Մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ հանդիպում են
տարբեր անվանումներ և բնորոշումներ`
‐ «տրանսազգային կրթություն» (transnational education),
‐ «անդրազգային, անդրսահմանային կրթություն» (cross‐
border education),
‐ «սահմաններ չճանաչող կրթություն» (borderless education):
Իմաստային առումով այս անվանումները իրարից քիչ են
տարբեր: Այս ներկայացման մեջ կկիրառենք «տրանսազգային
բարձրագույն կրթություն» եզրույթը:

Սահմանումներ (շար.)
Տրանսազգային բարձրագույն կրթությունը (ՏԲԿ)
«բազմակողմ մի երևույթ է, որն ընդգրկում է մարդկանց,
ծրագրերի,
դասընթացների,
դրանք
տրամադրողների,
նախագծերի, հետազոտությունների և ծառայությունների
տեղաշարժը բարձրագույն կրթության ոլորտում` ազգային
իրավասության սահմաններից դուրս» (OECD, IBRD/ WORLD
BANK 2007, p.12.):

Սահմանումներ (շար.)
ՅՈՒՆԵՍԿՕ‐ի և Եվրախորհրդի կողմից 2001թ. մշակված
«Տրանսազգային կրթության տրամադրման գործելակերպի
կանոններ» փաստաթղթում ՏԲԿ սահմանվում է որպես
«բարձրագույն կրթության բոլոր տեսակի ուսումնական
ծրագրերը, ուսումնական դասընթացների համախումբը կամ
կրթական
ծառայությունները
(ներառյալ
հեռավար
կրթությանը վերաբերող), երբ ուսանողները գտնվում են
շնորհող հաստատության գտնվելու երկրից տարբեր երկրում:
Նման ծրագրերը կարող են պատկանել ոչ թե այն երկրի
կրթական համակարգին, որտեղ գործում է շնորհող
հաստատությունը, այլ մեկ այլ երկրի կրթական համակարգին,
կամ կարող են գործել որևէ ազգային կրթական համակարգից
անկախ» (UNESCO; Council of Europe. 2001) :

Սահմանումներ (շար.)
Համալսարանների միջազգային ասոցիացիայի և այլ
միջազգային կազմակերպությունների տրված բնորոշմամբ
«Տրանսահմանային բարձրագույն կրթությունը բազմակողմ
մի երևույթ է, որը ներառում է մարդկանց (ուսանողներ և
դասավանդողներ), տրամադրողներին
(հյուրընկալող
երկրում բարձրագույն կրթության հաստատությունների
ֆիզիկական
և/կամ
վիրտուալ
ներկայությամբ),
և
ակադեմիական բովանդակությունը (օրինակ համատեղ
դասընթացի մշակումը) : Այս գործողությունները տեղի են
ունենում միջազգային համագործակցության զարգացման,
ակադեմիական փոխանակման և համագործակցության
շրջանակներում,
ինչպես
նաև
որպես
կոմերցիոն
նախաձեռնություն» (International Association of Universities
(IAU) etal., 2005):

Սահմանումներ (շար.)
Այսպիսով, որոշ տարբերություններով
հանդերձ, բոլոր շահագրգիռ միջազգային
կառույցները համակարծիք են, որ
ՏԲԿ‐ը բարձրագույն կրթության բոլոր
հնարավոր ձևերն են, որոնք տրամադրվում են

հատելով մեկ այլ երկրի ազգային
իրավասության սահմանները :

ՏԲԿ տարատեսակները. ծրագրերի շարժը
Համալիր ձեռնարկատիրական հաստատությունը
(Franchise).
A երկրի տրամադրողը իրավազորում է B երկրի որևէ մի
տրամադրողի իր դասընթացը/ծրագիրը/ծառայությունը
մատուցել B երկրում : Որակավորումը շնորհվում է A երկրի
տրամադրողի կողմից :

Կրկնօրինակումը (Twinning).
A երկրի տրամադրողը համագործակցում է B երկրի որևէ
տրամադրողի հետ մշակելու կրկնօրինակման համակարգ,
որը ուսանողներին հնարավորություն կտա կրեդիտներ
հավաքել A երկրում տրամադրվող կոնկրետ
մասնագիտության շնորհման համար:

ՏԲԿ տարատեսակները.
ծրագրերի շարժը (շար.)
Միասնական/Կրկնակի դիպլոմի շնորհումը (Joint/Double Degree).
երկու տարբեր երկրների կրթություն տրամադրողները
համագործակցում են առաջարկելով դասընթաց, որի արդյունքում
սովորողը ստանում է որակավորում յուրաքանչյուր տրամադրողի
կողմից, կամ միասնական դիպլոմ համագործակցող
տրամադրողներից :

Ծրագրային տեղաբաշխումը (Articulation).
Տարբեր երկրներում գտնվող տրամադրողների միջև կնքված
ծրագրային տեղաբաշխման տարատեսակ համաձայնությունները
ուսանողներին թույլ են տալիս դասընթացի/ծրագրի կրեդիտներ
հավաքել արված աշխատանքի դիմաց մի տրամադրողից, բայց
որակավորումը շնորհելու է մյուս տրամադրողը :

ՏԲԿ տարատեսակները.
ծրագրերի շարժը (շար.)
Հավաստումը (Validation).
Տարբեր երկրներում գտնվող տրամադրողների միջև
հավաստման պայմանավորվածությունը թույլ է տալիս B
երկրի տրամադրողին A հիմնական երկրի տրամադրողի
որակավորումը շնորհել իր երկրում սովորողին :

Վիրտուալ / հեռավար ուսուցումը (Virtual/Distance).
Համաձայնություններ, երբ տարբեր երկրների
տրամադրողները դասընթացներ / ծրագրեր են
իրականացնում վիրտուալ / հեռավար ձևերով :
Համաձայնությունները կարող են ներառել ստացող երկրում
ուսանողներին տրամադրվող առկա աջակցության որոշ
ձևեր (Knight J. ; 2012) :

ՏԲԿ տարատեսակները.
տրամադրողների շարժը
Մասնաճյուղ (Branch Campus).
A երկրի կրթություն տրամադրողը B երկրում հիմնում է
մասնաճյուղ դասընթացներ և ծրագրեր տրամադրելու B երկրի
ուսանողներին (հնարավոր է նաև A երկրի ուսանողները մեկ
կիսամյակ / դասընթաց անցնեն այդտեղ): Որակավորումը
շնորհում է A երկրի կրթություն տրամադրողը:

Անկախ հաստատություն (Independent Institution).
A երկրի օտարերկրյա կրթություն տրամադրողը
(ավանդական համալսարան, առևտրական ընկերություն կամ
միավորում alliance/network) B երկրում հիմնում է ինքնավար
ԲՈՒՀ դասընթացներ/ծրագրեր և կրթական աստիճաններ
տրամադրելու համար:

ՏԲԿ տարատեսակները.
տրամադրողների շարժը (շար.)
Ձեռքբերում / կլանում (Acquisition/Merger).
A երկրի օտարերկրյա կրթություն տրամադրողը B երկրում
գնում է տեղական որևէ ԲՈՒՀ‐ի 100 %‐ը կամ մասնաբաժինը:

Ուսումնական կենտրոն (Study Centre/Teaching Site).
A երկրի օտարերկրյա կրթություն տրամադրողը հիմնում է
ուսումնական կենտրոն B երկրի ուսանողներին
դասընթացներ/ծրագրեր տրամադրելու համար:
Ուսումնական կենտրոնը կարող է գործել ինքնուրույն կամ B
երկրի տեղական կրթություն տրամադրողների հետ
համագործակցելով:

ՏԲԿ տարատեսակները.
տրամադրողների շարժը (շար.)
Միավորում / Ցանցեր (Affiliation/Networks).
«պետական և մասնավոր», «ավանդական և նորաոճ», «տեղական և
օտարերկրյա» կրթություն տրամադրողները համագործակցում են
նորարարական գործընկերության ձևերով ստեղծելու
ցանցեր/հաստատություններ, դասընթացներ և ծրագրեր
տրամադրելու տեղում և օտար երկրներում` հեռավար և առկա
կրթության ձևերով:

Վիրտուալ համալսարան (Virtual University).
Տրամադրող, որը կրեդիտներով դասընթացներ և աստիճանով
ավարտվող ուսումնական ծրագրեր է տրամադրում տարբեր
երկրների ուսանողներին հեռավար կրթության ձևով, առավելապես
օգտագործելով համացանցային տեխնոլոգիաները և հիմնականում
առանց ուսանողների համար առկա ծառայություններ
օգտագործելու (Knight J. ; 2012):

ՏԲԿ ծավալները
Ըստ ՏԶՀԿ հաշվարկների 2008 թ. այլ
երկրներում սովորողները թիվը կազմել է 3.3
միլիոն, իսկ 2025 թ. ակնկալվում է, որ մինչև
7.8 միլիոն ուսանողներ ընդգրկված կլինեն
արտերկրյա բուհերում (OECD, 2010):

ՏԲԿ հիմնական
տարատեսակները Հայաստանում
Համալիր ձեռնարկատիրական հաստատությունը (Franchise).
‐ Շվեյցարական բիզնես դպրոցի (Swiss Business School, SBS)
Բիզնեսի կառավրման մագիստրոսի (MBA) դիպլոմի
տրամադրում Հայ‐ռուսական (սլավոնական)
համալսարանում

Միասնական/Կրկնակի դիպլոմի շնորհումը (Joint/Double
Degree).
‐ Ֆրանսիական Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարանի
(Université Jean Moulin Lyon 3) բակալավրի և մագիստրոսի

դիպլոմների տրամադրում Հայաստանում ֆրանսիական
համալսարանում

ՏԲԿ հիմնական
տարատեսակները Հայաստանում (շար.)
Մասնաճյուղ (Branch Campus).
‐ «Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական համալսարան»
բարձրագույն մասնագիտական կրթության ֆեդերալ պետական
կրթական հաստատութան Երևանի մասնաճյուղ
‐ «Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և
ինֆորմատիկայի պետական համալսարան» բարձրագույն
մասնագիտական կրթության դաշնային պետական բյուջետային
ուսումնական հաստատութան Երևանի մասնաճյուղ
‐ Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի
Երևանյան մասնաճյուղ
‐ Հայաստանում Լոմոնոսովի անվան համալսարանի մասնաճյուղ
‐ Հայկական տուրիզմի ինստիտուտ – Ռուսաստանի տուրիզմի
միջազգային ակադեմիայի Երևանի մասնաճյուղ և այլն:

ՏԲԿ հիմնական տարատեսակները
Հայաստանում (շար.)
Անկախ հաստատություն (Independent Institution).
‐ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հիմնադրում ՀՀ
Կրթության և գիտության նախարարության և «Հայաստանի
ամերիկյան համալսարան կորպորացիայի» կողմից:
Համագործակցություն Կալիֆորնիայի համալսարանի հետ
‐ Հայաստանում Բրիտանական բիզնես դպրոցի հիմնադրում
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանի և «Globe Education (GB) LTD»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ու
ՀՀ Կառավարության համագործակցությամբ: Անգլիա
Ռասկին համալսարանի մագիստրոսի դիպլոմի
տրամադրում:

ՏԲԿ հիմնական
տարատեսակները Հայաստանում (շար.)
Վիրտուալ համալսարան (Virtual University).
‐ Հայկական վիրտուալ համալսարանի հիմնում Հայկական
բարեգործական ընդհանուր միության կողմից՝ տրամադրելու
հայկական համապարփակ կրթություն` անկախ տարիքից,
բնակության վայրից կամ գիտելիքների մակարդակից:

ՏԲԿ ծավալները Հայաստանում
Ըստ Համաշխարհային Բանկի կատարած ուսումնասիրության,
2012 թ. կիսամյակի դրությամբ Հայաստանի պետական և
մասնավոր 71 բուհերում սովորող 126 700 ուսանողներից մոտ
95 000 ուսանողներ սովորում էին պետական բուհերում, 8 700‐ը՝
միջկառավարական բուհերում, 20 000‐ը` տեղական մասնավոր
բուհերում, և մոտ 3000 ուսանողներ`օտարերկրյա բուհերի
մասնաճյուղերում: (World bank, 2012):
Տրանսազգային բարձրագույն կրթություն ստացող ուսանողների
թվաքանակը Հայաստանում 2012 թ. կազմել է մոտ 12 000 մարդ,
ինչը կազմում է ուսանողների ընդհանուր թվի մոտ 10%‐ը:

ՏԲԿ դինամիկան Հայաստանում
Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության
ազգային տեղեկատվական կենտրոնի 2008թ.
ուսումնասիրության տվյալների համաձայն Հայաստանի
ՏԲԿ տրամադրող բոլոր տեսակի բուհերում սովորում էր
մոտ 8000 ուսանող, ինչը կազմում էր ուսանողների
ընդհանուր թվի շուրջ 7%‐ը:

2008‐2012 թթ.

ընթացքում Հայաստանում արձանագրել է
տրանսազգային բարձրագույն կրթության
մոտ 3%‐ի աճ:

ՏԲԿ կանոնակարգման մոդելները
Մոդել

Կանոնակարգում

Կանոնակարգման
բացակայություն

Տրանսազգային տրամադրողները ազատ են
գործելու, չկա հատուկ վերահսկողություն

Ազատական

Տրանսազգային տրամադրողները պետք է
բավարարեն որոշակի նվազագույն
պայմաններ (օր. պաշտոնական ճանաչում
սեփական երկրում)

Չափավոր
ազատական

Ներմուծող երկիրը պարտադրում է
թույլտվություն (օր. լիցենզավորում)

Խիստ
սահմանափակող

Սահմանվում են խիստ պահանջներ‐ օր.
ֆիզիկական ներկայություն, ծրագրերի
փոփոխություն՝ տեղական առաջարկներին
համարժեք

ՏԲԿ որակի ապահովումը Հայաստանում
Հայաստանում ՏԲԿ որակի կանոնակարգման շրջանակը կարելի է
բնորոշել որպես չափավոր ազատական, քանի որ պարտադիր է.
‐ Բարձրակույն կրթական գործունեության թույլտվություն
ստանալը (լիցենզավորում)
‐ Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը

Բացի դա՝
Արտերկրի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կամ
դրանց մասնաճյուղերը (և դրանց ծրագրերը) ՀՀ տարածքում
կարող են հավատարմագրվել ԿԳՆ կողմից ճանաչված
հավատարմագրման կառույցների կողմից:

ՏԲԿ որակի ապահովման հիմնական
մարտահրավերները Հայաստանում
• Կրթական գործունեության լիցենզավորման գործող կարգը
հնարավորություն չի տալիս պաշտպանելու քաղաքացիների շահերը
ՏԲԿ տրամադրող մասնաճյուղերի անբարեխիղճ գործունեության
դեպքում (օր. Քավենդիշ համալսարանի , Մոսկվայի բիզնեսի եւ
իրավունքի ինստիտուտի մասնաճյուղերի գործունեությունը)
• Ուսումնական հաստատության մասնաճյուղերը ինստիտուցիոնալ և
ծրագրային հավատարմագրում անցնում են ընդհանուր հիմունքներով`
մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատության հայտի հիման
վրա, մայր ուսումնական հաստատության կազմում .
‐ ՏԲԿ տրամադրող մասնաճյուղերի դեպքում այս դրույթը
գործնականում կիրառելի չէ և հնարավորություն չի տալիս
պաշտպանելու քաղաքացիների շահերը :

ՏԲԿ որակի ապահովման հիմնական
մարտահրավերները Հայաստանում (շար.)
• Ծրագրային հավատարմագրման դեպքում պետական
կրթական չափորոշիչների պահանջների ներառումը
հավատարմագրման չափանիշներում սահմանափակում է
տրանսզագային բարձրագույն կրթության ծրագրերի
տրամադրումը
• ՏԲԿ կանոնակարգման և որակի ապահովման
միասնական ու հստակ շրջանակի բացակայությունը
հնարավություն չի տալիս ՏԲԿ տրամադրումը
համապատասխանեցնելու պետական կրթական
քաղաքականության առաջնահերթություններին:

TEMPUS TNE_QA ծրագրի նպատակը
• Զարգացնել հայկական և վրացական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների և որակի ապահովման կենտրոնների՝
տրանսազգային բարձրագույն կրթության որակն ապահովելու
կարողությունը
• Մշակել և ներմուծել որակի ներքին ապահովման մեխանիզմներ
այն հաստատություններում, որոնք իրականացնում են
տրանսազգային բարձրագույն կրթություն
• Որակի ապահովման կենտրոնների համար մշակել և ներմուծել
չափորոշիչներ և ընթացակարգեր ՏԲԿ տրամադրող
հաստատությունների որակի ապահովումը արդյունավետ
իրականացնելու համար:

TEMPUS TNE_QA ծրագրի նպատակը (շար.)
ՏԲԿ որակի ապահովման մշակվող համակարգը թույլ կտա
իրականացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ‐ի և ՏԶՀԿ‐ի մշակած «Տրանսազգային
բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ուղեցույցներում»
նախատեսված հիմնական քայլերը.
• ՏԲԿ ներառումը կանոնակարգման ենթակա խնդիրների շարքում
• ՏԲԿ բոլոր ձևերի և տեսակների ընդգրկումը այդ շարքում
• Ուսանողների և այլ սպառողների շահերի պաշտպանությունը
• Կրթություն տրամադրողների կողմից իրականացվող
գործնթացների թափանցիկությունը
• Մատչելի տեղեկատվության տարածումը (պոտենցիալ
միջազգային ուսանողների համար ) և այլն:

Ծրագրի աշխատանքներները 2014-2015թթ.
• ՏԲԿ տրամադրող ուսումնական հաստատությունների, որակի
կենտրոնների և կրթության նախարարությունների
աշխատակիցների կարողությունների զարգացում
• Հայաստանում և Վրաստանում ՏԲԿ որակի արտաքաին
ապահովման համակարգերի քննադատական վերլուծություն
• ՏԲԿ տրամադրող ուսումնական հաստատություններում կիրառվող
որակի ապահովման մեխանիզմների ու ընթացակարգերի
քննադատական վերլուծություն
• ՏԲԿ որակի ներքին և արտաքին ապահովման ընթացակարգերի ու
մեխանիզմների մշակում ՝ նախապատրաստելու 2016թ.
Հայաստանում և Վրաստանում նախատեսված պիլոտային
հավատարմագրումներին:
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