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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ով կարո՞ղ է մասնակցել:

Էրազմուս պլյուս շարժունության ծրագրերին կարող են մասնակցել
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բոլոր
ուսանողները և դասախոսները՝ շարժունության ծրագրի մյուս
պահանջները բավարարելու պարագայում:

Ինչպե՞ս հնարավոր է տեղեկանալ ծրագրերից:

Յուրաքանչյուր շարժունության ծրագրի իրականացման համար
Միջազգային համագործակցության բաժինը տարածում է
հայտարարություն գործող ծրագրի, չափանիշների, ժամկետների և
ընթացակարգերի վերաբերյալ ՀՊՄՀի պաշտոնական կայքէջում և
ֆեյսբուքյան էջի միջոցով:

Ո՞ր ուղղություններով են իրականացվում
կրեդիտային շարժունության ծրագրերը:

ՀՊՄՀն իրականացնում է կրեդիտային շարժունություն Եվրոպայի
տարբեր երկրներում և համալսարաններում: Յուրաքանչյուր
շարժունության ծրագրի համար ուղղությունները և համալսարանները
տարբեր են՝ ըստ ընտրած մասնագիտության և շարժունության ծրագրի
առանձնահատկությունների: Ուղղություններին և մասնակից
համալսարաններին հնարավոր է ծանոթանալ հրապարակված
հայտարարություններից՝ համալսարանի կայքէջից:



Որքա՞ն ժամանակով է իրականացվում Էրազմուս
Պլյուս կրեդիտային շարժունության ծրագիրը:

Էրազմուս Պլյուս կրեդիտային շարժունության ծրագրի տևողությունը
ուսանողների համար սահմանված է 3-12 ամիս, իսկ դասախոսների և
վարչական աշխատակազմի համար՝ 7 օրից մինչև 2 ամիս: Ծրագրի
հստակ ժամանակահատվածը յուրաքանչյուր ծրագրի համար տարբեր է,
իսկ մանրամասները ներկայացվում են յուրաքանչյուր ծրագրի համար
առանձին հայտարարությունում:

Ինչպե՞ս է իրականացվում կրեդիտային
շարժունության ծրագրի ֆինանսավորումը:

Էրազմուս Պլյուս կրեդիտային շարժունության ծրագիրը ֆինանսավորվում է
Եվրահանձնաժողովի կողմից: Այս ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվում
է ավիատոմսը, որի գումարի չափը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումով՝
նշելով մեկնման և ժամանման երկրները.
http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm
Կացության համար ամսեկան տրվում է 750ից 850 եվրո՝ կախված ծրագրի
երկրից: Այս գումարից վճարվում է կացության թույլտվությունը/վիզան,
ապահովագրությունը, այլ ծախսեր, որոնք բխում են ծրագրի իրականացման
պահանջներից: 

http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm


Հնարավորություն

սովորելու

եվրոպական երկրում

Լինել առավել մրցունակ

Ճանաչել այլ մշակույթներ



Ընդհանուր պահանջներ.

Շարժունության ծրագրին մասնակցելու համար ուսանողներն ու աշխատակազմը
պետք է տիրապետեն Համաեվրոպական լեզուների շրջանակի նվազագույնը B1
մակարդակին: Յուրաքանչյուր ծրագրի համար պահանջը հստակ սահմանվում է
հայտարարությունում:
Էրազմուս Պլյուս կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում
օտարերկրյա բուհում ստացած կրեդիտները ճանաչվում են ՀՊՄՀ-ում՝ ըստ
նախապես համաձայնեցված ուսումնական պլանի: Ուստի, մասնակցությունը
կրեդիտային շարժունության ծրագրին ենթադրում է, որ ուսանողի կրթական
ծրագրի ընդհանուր տևողությունը կմնա այնքան, որքան որ ի սկզբանե
սահմանված է՝ իր կրթական ծրագրի մակարդակին համապատասխան:
Օտարեկրյա բուհում սովորելիս ուսանողը գնահատվում է ընդունող բուհի
գնահատման սանդղակով: ՀՊՄՀ-ի գնահատման սանդղակի
համապատասխանելիությունը ECTS գնահատման սանդղակին բերվում է
ստորև, ըստ որի և իրականացվում է գնահատականների փոխանցումը ՀՊՄՀ-ի
կրթական ծրագիր: Առանձին դեպքերում, հնարավոր է գործի
գնահատականների փոխանցման այլ տարբերակ:



Ինչպե՞ս դիմել Էրազմուս Պլյուս կրեդիտային
շարժունության ծրագրին:

Էրազմուս Պլյուս կրեդիտային շարժունության ծրագրի մասնակցության
վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակվում է Խաչատուր Աբովյանի
անվան հայկակական պետական մանկավարժական համալսարանի
պաշտոնական կայքէջում:
Յուրաքանչյուր ծրագրի համար հայտարարությունը հրապարակվելուց
հետո, ուսանողը/աշխատակիցը պետք է ըստ հայտարարության
պահանջների ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.
• Պահանջվող փաստաթղթերի լեզվով՝ հայերեն կամ անգլերեն:
• Օտար լեզվով հաղորդակցվող  ուսանողները ներկայացնում են
փաստաթղթերը միայն անգլերեն լեզվով:

Փաստաթղթերի ցանկ

 Դիմումհայտ;
 Ինքնակենսագրություն (ըստ եվրոպական Europass ինքնակենսագրութան
ձևաչափի);
 Անգլերեն լեզվով մոտիվացիոն նամակ;
 Լեզվի իմացությունը փաստող վկայական (հավաստագիր/լեզուների
կենտրոնի կողմից տրված  վկայագիր);
* Հավաստագիրը պետք է ներառի լեզվական հմտությունների մակարդակը՝
ըստ Լեզուների համաեվրոպական շրջանակի: Մանրամասների համար
դիմել Միջազգային համագործակցության բաժին:
 Հավաստող փաստաթուղթ ներքոնշյալի վերաբերյալ.
                          Ուսանողի միջին գնահատականը (ՄՈԳ),
                          Ֆակուլտետը, բաժինը և ուսուցման տարին,
                          Վճարովի/անվճար համակարգ:
                         Ստորագրված երաշխավորագիր համապատասխան              
                        ֆակուլտետի դեկանի կողմից;
 Եթե ուսանողը դեռ չի մասնակցել որևէ Էրազմուս դրամաշնորհի,
հարկավոր է գրավոր ներկայացնել նախորդ տարիներին կրթաթոշակ
չունենալու մասին հայտարարագիր:



Դիմելուց հետո...

Դիմելուց հետո, ՀՊՄՀ-ում կազմավորվում է հանձնաժողով՝ ստացված
հայտերը գնահատելու և մասնակիցների կարճ ցուցակ կազմելու համար:
Կարճ ցուցակ կազմելիս Հանձնաժողովը առաջնորդվում է հիմնականում
հետևյալ չափանիշներով.
• Օտար լեզվի բավարար իմացություն
• Բարձր առաջադիմություն (աշխատակազմի դեպքում երաշխավորագիր
(Recommendation letter))
• Մոտիվացիոն նամակ
Առանձին դեպքերում կարող են սահմանվել հավելյալ կամ այլ
չափանիշներ:
Կարճ ցուցակում ընդգրկված ուսանողները կհրավիրվեն հարցազրույցի:
Հարցազրույցը հաղթահարած ուսանողների վերաբերյալ ամբողջական
տեղեկատվությունը ուղարկվում է ընդունող համալսարան: Ուսանողների/
դասախոսների ընդունելության վերաբերյալ վերջնական որոշումը
կայացնում է ընդունող համալսարանը:

Հարցազրույցը հաղթահարած
ուսանողներին/աշխատակիցներին:

Մինչև շարժունության ծրագրին մասնակցելը ուսանողը/աշխատակիցը պետք
է լրացնի ուսումնառության և դրամաշնորհերի համաձայնագրերը, որը կարող
եք գտնել փաստաթղթեր էջում:
Ուսումնառության համաձայնագիրը պետք է լրացվի և համաձայնեցվի
նախապես ուղարկող և ընդունող համալսարանների կողմից: Որոշ
եվրոպական համալսարաններ պահանջում են նաև առցանց դիմումի
լրացում, որն անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանված ժամկետներում:
Մինչև մեկնելը, վճարովի համակարգում սովորող ուսանողները պետք է
վճարեն համալսարանում տվյալ ժամանակահատվածի համար սահմանված
իրենց ուսումնառության վարձը: 



Ի՞նչ աջակցություն կարող եք ստանալ ՀՊՄՀ-ի և
ընդունող համալսարանի միջազգային
համագործակցության բաժիններից:

ՀՊՄՀ-ի միջազգային համագործակցության բաժինը.
• Կազմակերպում է հանդիպումներ՝ ծրագրի մանրամասներին ծանոթացնելու
համար,
• Աջակցում է կացության քարտի/վիզայի փաստաթղթերը լրացնելու համար,
• Աջակցում է ուսումնառության համաձայնագիրը լրացնելու գործընթացում,
• Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ ծրագրի առանձնահատկության:
Ընդունող համալսարանի միջազգային համագործակցության բաժինը.
• Տրամադրում է համալսարանում ուսումնառելու հրավեր նամակ,
• Աջակցում է ընդունող երկրում կացության հարցերը կարգավորելու
գործընթացում,
• Տրամադրում է տեղեկատվություն համալսարանում ուսումնառելու
վերաբերյալ,
• Կազմակերպում է ուսումնառության և կացության համար նախատեսված
ֆինանսավորումը,
• Կազմակերպում է ուսանողների ինտեգրման համար համապատասխան
միջոցառումներ:

Ո՞ր դեպքերում է անհրաժեշտ կապ հաստատել
ՀՊՄՀ-ի միջազգային համագործակցության բաժնի

հետ:

Հետևյալ խնդիրների առաջացման դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել
ՀՊՄՀի միջազգային համագործակցության կամ ֆակուլտետի Էրազմուս
ծրագրի համակարգողի հետ.
• Օտարերկրյա բուհում ուսումնառության հետ խնդիր առաջանալու,
• ֆինանսավորման հետ խնդիր առաջանալու,
• ուսումնառության ընթացքում ուսումնառության ծրագրի փոփոխության,
• այլ խնդիրներ առաջանալու դեպքում:



Ի՞նչ է անհրաժեշտ անել կրեդիտային շարժունության
ծրագրից վերադառնալիս:

Ուսանողները շարժունության ծրագրից վերադառնալուց հետո անհրաժեշտ է
լրացնեն օտարերկրյա բուհում ուսումնառած դասընթացների ճանաչման
վերաբրերյալ հայցադիմումը, որն առկա է փաստաթղթեր բաժնում:
Աշխատակիցները պետք է ներկայացնեն հաշվետվություն օտարերկրյա
բուհում իրականացրած ծրագրի վերաբերյալ, հետագա համագործակցության
վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, հետագա
գործնական քայլերի վերաբերյալ:

Այլ տեղեկատվություն...

Այլ տեղեկատվության համար կարող եք դիմել ՀՊՄՀի միջազգային
համագործակցության բաժին երեքշաբթիիցհինգշաբթի առավոտյան 10:00
ից մինչև ժամը 15:00 ընկած ժամանակահատվածում:

ՀՊՄՀ միջազգային համագործակցության բաժին
ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17, երրորդ հարկ, 301 սենյակ
Հեռախոս. (+37410) 59 70 53
Էլ. hասցե. erasmus@aspu.am


