
 

 

 

 

  

  

 

հետազոտությունների զարգացման 

  ավստրիական գործընկերական ծրագիր  

ֆինանսավորումը 

 

Զարգացման 

Ավստրիական Համագործակցություն 
 

 

 

Հիմնական տեղեկություններ 

 
Բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների զարգացման ավստրիական 

գործընկերական ծրագիրը՝ APPEAR, ավստրիական զարգացման համագործակցություն 

(ԱԶՀ) ծրագիր է, որը նպատակ ունի ակադեմիական ուսումնական մակարդակով 

աջակցելու   բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների զարգացմանը ԱԶՀ-ի 

համար առաջնայինը համարվող հարավային երկրներում և տարածաշրջաններում, 

ինչպես նաև Հարավային Կովկասի և Սևծովյան տարածաշրջանի երեք առաջնային 

երկրներում: 
 

 

 

Նպատակ 
 

Ծևագրի ընդհանուր նպատակն է՝ բարձրագույն կրթության, հետազոտությունների և 

կառավարման ոլորտում  ամրապնդել ինստիտուցիոնալ հնարավորությունները 

Ավստրիական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ ակադեմիական 

գործընկերության, ինչպես նաև մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթաթոշակների 

միջոցով, ինչը կնպաստի աղքատության կայուն և արդյունավետ նվազմանը:  

 

 

 

Ծրագրի թեմատիկ կիզակետ 
 

Բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների ինստիտուցիոնալ 

հնարավորությունների ամրապնդում հետևյալ ոլորտների զարգացման նապատակով՝ 

 Ջրի մատակարարում և առողջապահություն, գյուղի զարգացում, կայուն էներգիա, 

շրջակա միջավայր և բնական ռեսուրսներ; այս ասպարեզում կիրառելի է Nexus 

approach-ի  (ջրի-էներգիայի-սննդի անվտանգություն) քննարկումը 

 Մասնավոր հատվածի զարգացում;

 Աղքատության նվազեցում, խաղաղության հաստատում և կոնֆլիկտի 

կանխարգելում, կառավարում և մարդու իրավունքներ, գենդերային 

հավասարություն;

 Հասարակական գիտություններում հմտությունների զարգացում որպես գործիք՝ 

աղքատության պատճառների համակարգված վերլուծության համար և 
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հասարակագիտական հետատազոտությունների հնարավորությունների 

հզորացման նպատակով:
 

 

Իրավասու երկրներ 
 

 Եթովպիա, Ուգանդա, Քենիա 

 Մոզամբիկ 

 Կաբո-Վերդե, Բուրկինա Ֆասո, Սենեգալ 

 Նիկարագուա, Էլ Սալվադոր, Գվատեմալա 

 Բութան, Նեպալ 

 Պաղեստինյան տարածքներ 

 Վրաստան, Հայաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն 

 

Բաղադրիչներ 
 

 Ակադեմիական համագործակցություն

Նախապատրաստող ֆինանսավորում 

2. Մագիստրոսական/ասպիրանտական կրթաթոշակներ 

 

 

 

Նախապատրաստական ֆինանսավորում/ ակադեմիական 

գործընկերություն 

 
Ակադեմիական գործընկերության հիմնական նպատակն է զարգացնել թիրախային 

երկրների համալսարաններում և ինստիտուտներում բարձրագույն կրթությունը, 

հետազոտությունները և կառավարումը: Թիրախային երկրների գործընկեր-

կազմակերպությունները պետք է կիրառեն տեսական, մեթոդական և փորձարարական 

մոտեցումներ՝ համակարգային զարգացում ապահովելու նպատակով: Զարգացման 

խնդիրները և զարգացման հետ առընչվող հետազոտական հարցերը պետք է կապված 

լինեն կրթական և ինստիտւցիոնալ պահանջների հետ՝ հետազոտական 

հնարավորություններ, ինչպես նաև կառավարման հմտություններ զարգացնելու միջոցով: 

Շրագրի իրականացման ընթացքում պետք է ապահովվի մասնակիցների հետազոտական 

թիմերի կազմում գենդերային հավասարության սկզբունքը, իսկ ծրագրի արդյունքները 

համարժեքորեն բաշխվեն բոլոր մասնակից կազմակերպությունների միջև:  

 

Հնարավոր գործողություններ

Բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների ոլորտում. 
 

 Ուսումնական ծրագրերի և դասընացների (օր.՝ նորարարչական բովանդակություն) 

զարգացում 
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 Որակի չափանիշների, մեթոդաբանության ու հետազոտության և ակադեմիական 

կառավարման հնարավորությունների ապահովում 

 Թրեյնինգներ դասավանդող անձնակազմի համար 

 Համատեղ կրթական աստիճաններով ծրագրերի մշակում 

 Դասավանդող, հետազոտական և կառավարման անզնակազմերի փոխանակում  

(ավստրիական ինստիտուտի և թիրախային երկրների ինստիտուտների միջև) 

 Ուսանողների կարճաժամկետ փոխանակում (մասնակից երկրների 

հետազոտական հաստատությունների միջև) 

 Գործընկերները պատրաստում են համատեղ հայտեր հատուկ միջազգային կամ 

ԵՄ ծրագրերի համար 

  Համաֆինանսավորման ռազմավարության զարգացում որպես կայուն 

համագործակցության սկզբունք 

 Կիրառական և շուկայան պահանջներին համապատասխանող հետազոտական 

պրոեկտներ՝ հիմնված ինստիտւցիոնալ և հասարակական կարիքների վրա 

թիրախային երկրներում 

 Հետազոտական ծրագրերի զարգացում և արդյունքների տարածում ՀԿ-ների հետ 

համագործակցության միջոցով որպես թիրախային երկրներում աղքատության 

նվազեցմանը և օտարված հասարակական խմբերում կյանքի որակի բարձրացման 

խթան  

 

 

 
Կառավարման ոլորտում. 
 

 Խորհրդատվություն կրթական, գիտական և հետազոտական համակարգերի 

բարեփոխումների, պլանավորման և կազմակերպման առընչվող հարցերի 

վերաբերյալ 

  Կառավարման և ղեկավարման որակի բարելավման աջակցություն (օր.՝ 

կազմակերպման զարգացում, բիզնես պլանի մշակում, թափանցիկություն, 

թմի ստեղծում/զարգացում, ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատում, 

զբաղվածության ընթացակարգեր, նախագծերի պատրաստում, միջազգային 

գրասենյակների հիմնում և այլն) 

 Տվյալ երկրում գործընկեր հիմնարկի ենթակառուցվածքային 

բարելավումների աջակցություն 

 Ծառայություններ մատակարարելու հմտությունների զարգացում  

(խորհրդատվություններ, ընդլայնման ծառայություններ և այլն) 

 Կառավարմանը առընչվող խորհրդատվություն, տեղային կամ 

տարածաշրջանային հետազոտական ցանցերում ինտեգրում 

Գործընկերությունների բովանդակությանը վերաբերող պահանջներ 

 Պահանջարկի վրա հիմնված մոտեցում: Առաջարկված գործողությունները պետք է 

հիմնված լինեն տվյալ երկրի (երկրների) ինստիտւցիոնալ և հասարակական 

կարիքների վրա

 Մագիստրոսական և ասպիրանտական թեզերի համապատասխանությունը 

գործընկեր երկրում ծրագրի թեմատիկ ուղղությանը
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 Տվյալ երկրների և տարածաշրջանների ազգային/տարածաշրջանային զարգացման 

ռազմավարություններին ծրագրի համապատասխանեցում

 Ծրագրի իրականացման ընթացքումգենդերային հավասարության սկզբունքի 

պահպանում  

 Համապատասխանումը տվյալ ԱԶՀ երկրի հետ դիտարկվում է որպես 

առավելություն 

 Առավելություն է համարվում թմերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

առկայությունը 

 Թիրախային երկրներում ծրագրի թեմատիկ ոլորտումմասնագիտական փորձի 

առկայությունը և հստակ ձևակերպված շահագրգռվածությունը 

 Մասնակցային մոտեցում և գործընկերների միջև հավասարակշիռ ղեկավարում 

 Նպատակասլացություն և կայունություն 

 Գործընկեր հաստատւթունների կավարության կողմից ծրագրին վերաբերող 

աջակցող նամակ: 

   

Ա) Նախապատրաստող ֆինանսավորում Ակադեմիական համագործակցության 

առաջարկը մշակելու համար 

 

Առավելագույնը 15000 EUR 5 ամսվա համար  

 

Ամբողջ գումարը կշնորհվի այն դեպքում, եթե հանձնվեն ամբողջական լրացված 

առաջարկը APPEAR-ի համար և ճիշտ ֆինանսական հաշվետվությունը:Եթե 

նախապատրաստող ֆինանսավորման ընթացքում Ակադեմիկան Գործընկերության 

իրականացումը համարվի ոչ նպատակային, պետք է հանձնվի ամբողջական 

բացատրական հաշվետվություն, որում հիմնավոր կերպով կուսումնասիրվեն 

ամբողջական նախագծի առաջարկը չկատարելու պատճառները: Առավելագույնը  

կշնորհվի հաստատված բյուջեի կեսը: Ֆինանսական հաշվետվություն հանձնելը 

պարտադիր է՝ իրական ծախսերը հաշվարկելու համար: 

  

Բ) Ակադեմիական գործընկերություն 

2 Գործընկեր հաստատությունների դեպքում   - առավելագույնը 50.000 –90.000 EUR 

տարեկան 

Ավելի քան 2 գործընկեր հաստատությունների դեպքում  – առավելագույնը 50.000 –130.000 

EUR տարեկան 

 

Ակադեմիական գործընկերության ֆինանսավորում առավելագույնը չորս տարով: 

 

Ֆինանսական ծախսեր 

 

 Ակադեմիական և վարչական անձնակազմի ծախսեր (աշխատավարձ) 

 Ճանապարհածախս և հյուրանոցային ծախսեր 

 Սարքավորում և այլ նյութեր (չի վերաբերում նախապատրաստականող 

ֆինանսավորման փուլին) 
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 Տեղեկատվական տարածում (չի վերաբերում նախապատրաստական 

ֆինանսավորման փուլին) 

 Այլ ծախսեր (արտաքին աուդիտ) 

 Վերադիր ծախսեր (առավելագույնը Ակադեմիական Գործընկերության ծախսերի 

10 և նախապատրաստական ֆինանսավորման 2 տոկոս) 

Հանձնում/նախագծի ղեկավարում 

Թիրախային երկրներում կամ Ավստրիայում բարձրագույն կրթական հաստատություններ 

Մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթաթոշակներ 

Հիմնական նպատակն ՝թիրախային երկրների բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում ավելանել որակավորված անձնակազմի քանակը, որը ի վիճակի է 

նպաստել ուսուցման, հետազոտական և կառավարման ընթացքի բարելավմանը իրենց 

հաստատություններում: Իրավասու երկրներից ուսանողները և մասնագետները 

կատարեն իրենց մագիստրոսական և ասպիրանտական ատենախոսությունները 

ավստրիական համալսարանում: Կրթաթոշակների առնվազն յոթանասուն տոկոսը պետք 

է շնորհվի մագիստրոսներին և ասպիրանտներին, որոնք առընչվում են APPEAR 

գործընկերության հետ: Անհատական կրթաթոշակների առնվազն 50% կշնորհվի կանանց: 

Առկա է APPEAR կրթաթոշակների 2 տեսակ՝ 

 Մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթաթոշակներ՝ APPEAR 

գործընկերության հետ առընչվող:

 Միայն անհատական ասպիրանատական կրթաթոշակներ, չառընչվող APPEAR 

գործընկերության հետ:

Պահանջներ 

 

 Դիմորդը որոշվում է տեղական հաստատության կողմից: Հաստատությունը 

ներկայացնում է կրթաթոշակի թեկնածուին և հիմնավորում, որ ակադեմիական 

կրթության անհատական անհրաժեշտությունը կնպաստի հաստատության 

հատուկ կարիքներիբավարարմանը և կնպաստի երկրի զարգացմանը 

(բարձրագույն հաստատության հատուկ նպատակների կառավարման 

շրջանակներում), և որ դիմորդը ուսման ավարտին աշխատանքի կընդունվի 

տվյալ հաստատությունում: 

 Դիմորդը հաստատում է իր նպատակադրությունը կրթաթոշակի ավարտին 

վերադառնալ հայրենիք ուսումը ավարտելուց հետո և հետամուտ լինել 

համապատասխան զարգացմանը նպաստող գործունեությանը: 

 Եթե APPEAR գործընկերությանը առընչվող հետազոտական ծրագրի ղեկավարը 

նկարագրի, թե ինչպես է հետազոտական ծրագիրը նպաստելու գործընկերության 

իրականացմանը 

 Ավստրիական գիտական ղեկավարի կողմից տրված համաձայնություն: 
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Ֆինանսական ծախսեր

Մագիստրոսական ծրագիր՝ 960 EUR ամսական (միջինը 24 ամիս); 

Ասպիրանտական ծրագիր՝ 1050 EUR ամսական ( միջինը 36 ամիս); 

Ճանապարհորդելու ծախսեր (օր.՝ տվյալ ոլորտում դասընթացներ տեղական 

երկրում) և լրացուցիչ դրամաշնորհներ (գերմաներենի դասընթացներ, 

կոնֆերանսներին մասնակցություն, տպագրական ծախսեր) 

Կոնտակտային տվյալներ

 

Մանրամասն տեղեկություններ, դիմումի ձևեր և փաստաթղթեր հասանելի են 

 

 

 

 

mailto:appear@oead.at
http://www.appear.at/
http://www.appear.at/application

