
Մրցույթի հայտարարություն  

«Քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնություն 2016-ի շրջանակներում 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանը (ԲՀՀՀ) աշխատում է Հայաստանում սեփական քաղաքացիների առջև պատասխանատու, 

ժողովրդավար, կենսունակ և հանդուրժող հասարակություն կառուցելու ուղղությամբ: Հիմնադրամների ուշադրության կենտրոնում են մարդու 

իրավունքների, կառավարման թափանցիկության, արդարադատության հասանելիության, քաղաքացիական հասարակության սատարման և 

սոցիալական ներառման հարցերը:  Իր՝ «Քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնություն 2016»-ի շրջանակներում, ԲՀՀ-Հայաստանը 

հայտարարում է անհատական դրամաշնորհների մրցույթ, ուղղված աջակցելու այն հետազոտողներին, ովքեր պատրաստակամ են իրականացնել 

ուսումնասիրություններ հանրային քաղաքականության տարբեր բնագավառներում` բացահայտելու բաց հասարակության առջև ծառացած առավել 

վճռորոշ մարտահրավերները, մշակելու կիրառական լուծումներ` գործուն քայլեր ձեռնարկելով դրանց իրականացման ուղղությամբ:  

Կրթաթոշակը նպատակ ունի զարգացնել հետազոտողների` հանրային քաղաքականության հետազոտության միջոցով հանրային քաղաքականության 

գործընթացի վրա ազդելու կարողությունները, նպաստել անհատ հետազոտողների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և 

պետական մարմինների միջև ակտիվ և առավել որակյալ համագործակցային մշակույթի ձևավորմանը:  

 

Ով կարող է դիմել 
Ծրագիրը բաց է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, համալսարանների դասախոսական կազմի, հանրային քաղաքականության 

ոլորտի հետազոտողների, վերլուծաբանների և խորհրդատուների համար: Անհրաժեշտ է ունենալ նվազագույնը մագիստրոսական կրթություն 

հանրային կառավարման, քաղաքականության, քաղաքագիտության կամ սոցիալական այլ գիտությունների` իրավագիտության, տնտեսագիտության, 

միջազգային հարաբերությունների կամ համանման բնագավառներում: Ցանկալի է փորձի առկայություն հանրային քաղաքականության ձևակերպման 

և վերլուծության, ինչպես նաև շահերի պաշտպանություն իրականացնելու ոլորտներում: Հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ 

գրավոր հմտությունների առկայությունը ևս խիստ գերադասելի է: Հայտատուն պարտավոր է էական/անհրաժեշտ ժամանակ հատկացնել մինչև հինգ 

ամիս տևող նախագծերի իրականացմանը, որոնք կարող են ներկայացվել միայն անհատների կողմից:  

 

Ակնկալվող արդյունքներ 
Նախաձեռնության շրջանակներում ակնկալվում է համախմբել նախաձեռնող և ակտիվ քաղաքականության հետազոտողների, ովքեր ի վիճակի են 

ակտիվ գործողություններ ձեռնարկել սեփական հետազոտության արդյունքների իրականացման ուղղությամբ, ինչպես նաև դրանք հասու դարձնել 

հանրության առավել լայն շրջանակներին: Որպես արդյունք ակնկալվում է ունենալ ընտրված բնագավառում կոնկրետ առաջարկներ պարունակող 

հանրային քաղաքականության հաշվետվություններ և հաշվետվության համառոտագիր, որոնք միասին չպետք է գերազանցեն 10000 բառը: Ակնկալվում 

է նաև, որ կրթաթոշակառուները հավաքագրված նյութերը արդյունավետ կերպով կօգտագործեն, քաղաքականության մշակման գործընթացում ակտիվ 

միջամտություն ունենալու նպատակով: Նման միջամտությունը չպետք է սահմանափակվի միայն հաշվետվության հանրային ներկայացմամբ, այլ 

կարող է ներառել այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են՝  դաշտում աշխատող այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ կոալիցիաները, 

ջատագովության համատեղ պլանի ձևակերպումը և իրականացումը, որոշում կայացնողների հետ խորհդատվական հանդիպումները, մեդիա 

քարոզարշավները: Խրախուսվում են այն ծրագրերը, որոնք կունենան ջատագովության նորարար գործիքներ և կհիմվեն սեփական 

հետազոտությունների ընթացքում արդեն իսկ հավաքագրված թարմ տվյալների վրա: Դիմորդները կարող են, բայց որևէ կերպ սահմանափակված չեն 

ուսումնասիրության ենթակա խնդիրները ձևակերպել հաշվի առնելով հավելված 1-ում (տես կից փաստաթուղթը) ներկայացված ընդհանուր թեմատիկ 

ուղղությունները: Խրախուսվում են բոլոր այն ծրագրերը, որոնք քաղաքականության նորարար լուծումներ կառաջարկեն Հայաստանում բաց 

հասարակության ձևավորմանը խոչընդոտող ցանկացած ասպեկտի շուրջ:  

 

Ընտրության փուլեր 
Ընտրությունը մրցակցային է և բաղկացած է հետևյալ փուլերից. 

1.Դիմումների գնահատում (դիմումի ձևը տես հավելված երկուսում), Հիմնադրամից դուրս գտնվող անկախ ոլորտային փորձագետների կողմից: 

2.Առաջին փուլն անցած դիմորդները ևս մեկ անգամ դիտարկում են սեփական ծրագրերը հարցերի ձևակերպման, մեթոդաբանության և 

քաղաքականության մշակման ներկա փուլի տեսանկյուններից, մասնակցելով կրթաթոշակային ծրագրին նախորդող պարտադիր սեմինարին: 

Նախատեսվում է, որ սեմինարը քաղաքականության հետազոտողների համար կդառնա սեփական գիտելիքները միմյանց փոխանցելու և դրանք 

քննության առնելու հարթակ: Սեմինարի ավարտին դիմորդները ներկայացնում են իրենց վերջնական, անհրաժեշտության դեպքում նաև վերանայված 

դիմումները:  

3.ԲՀՀ Հայաստան-ի տնօրենների խորհուրդը ներկայացված դիմումների հիման վրա կայացնում է վերջնական որոշում:  

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մասնակցությունը առաջին երկու փուլերին չի նշանակում, որ ծրագիրը կհաստատվի ընտրության երրորդ, վերջին 

փուլում: 2016 թվականի կրթաթոշակառուների մասին ինֆորմացիան հասանելի կդառնա մինչև սույն թվականի հունիսի 1-ը:   

 

Դիմումների ընդունումը 
Դիմորդները պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտական առաջարկները դիմում հայտի ձևով, (տես հավելված 2): Դիմումի փաթեթը պետք է ներառի 

նաև դիմողի ինքնակենսագրականը (ռեզյումե), որ կպարունակի հրապարակված նյութերի հղումներ: Հետազոտության առաջարկը կարող է 

ներկայացվել անգլերեն կամ հայերեն լեզուներով: Փաստացի հետազոտությունը իրականացվում է հայերեն և ունենում է հայերեն և անգլերեն 

համառոտագրեր:  

 

Դիմումների ներկայացումը  
Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտության առաջարկների դիմում-հայտերը (տես կից հավելված 2-ը) և օժանդակ նյութերը 

/ռեզյումե, եթե հնարավոր է նաև նախորդ հետազոտական աշխատանքի նմուշ, կամ հղում/ հետևյալ էլ. հասցեին register@osi.am մինչև սույն թվականի 

մարտի 25-ը, ժամը 17.00: Դիմումը մեզ ուղարկելուց հետո, մինչև երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում դուք կստանաք հաստատող նամակ դիմումի 

ստացման վերաբերյալ, հակառակ դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ: Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել 

Մարիամ Մաթևոսյանին` “Քաղաքականության կրթաթոշակներ” ծրագրի պատասխանատու, հեռ. 53-38-62; 53-67-58, էլ. փոստ` mmariam@osi.am  

 

Մրցույթի հետ կապված հարցերի պարզաբանմանը նվիրված հանդիպումը տեղի կունենա սույն թվականի մարտի 10–ին, ժամը 17.00, 
Գոլդեն Թուլիփ հյուրանոցի Օվալ սենյակում  



Հավելված 1 

Թեմատիկ ոլորտներ 

Հավասարություն և հակախտրականություն: Երկարաձգված ժողովրդավարական անցման համատեքստում Հայաստանում ուժի բաշխման գործընթացը 

բերեց կառավարման այնպիսի պրակտիկաների, որոնք շատ իմաստներով սահմանափակում են հանրության տարբեր խմբերի հավասար, ակտիվ և 
լայն մասնակցությունը: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է  համակողմանի կերպով վերլուծել գոյություն ունեցող անհավասարությունների 

դրսևորումները հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում: Քաղաքական հայացքների, էթնիկ և կրոնական պատկանելության, սեռական կողմնորոշման, 

առողջական, սոցիալական կարգավիճակի, բնակության վայրի (գյուղ/քաղաք), աշխատանքի բնույթի և այլ հիմքերով պայմանավորված  խոցելի խմբերի 

վերաբերյալ խտրական պրակտիկաները և նարատիվները լայնորեն տարածված են այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կրթությունը, 

առողջապահությունը, զբաղվածությունը, սոցիալական և հանրային ծառայությունները: Խրախուսվում են հետազոտությունները նշված ընդհանուր 

ոլորտներից ցանկացածում, գործուն քաղաքականության առաջարկների ներկայացման և առաջ մղման նպատակով: Օրինակ՝ որակյալ կրթության 

հասանելիության և հավասար մատչելիության հարցը կրթության իրավունքի իրացման տեսանկյունից, կրթության բոլոր մակարդակներում և բոլոր 

երեխաների համար անկախ տարիքից, առողջական և սոցիալական կարգավիճակներից, բնակության վայրից, կարիք ունի պետական մարմինների 

թիրախավորված քաղաքականության:  

Մասնակցային և ներառված քաղաքականություն կանանց համար: Վերջին տարիների վիճակագրական ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, 

որ ընտանեկան բռնության, կանանց հավասար մասնակցության, տնտեսական անկախության հարցերը էական բարելավում չեն արձանագրում: Այս 

համատեքստում խրախուսվում են պետական այնպիսի քաղաքականությունների ուսումնասիրությունները, ինչպիսիք են կանանց և տղամարդկանց 

հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքը, դրա իրականացումը և օրենքի շրջանակներում 

նախատեսված մեխանիզմների (օրինակ՝ գենդերային հավասարությունը հանրային ծառայության ոլորտում, օրենքների գենեդերային 

փորձաքննությունը, աշխատավայրում սեռական ոտնձգությունների կանխումը) գործարկումը: Խրախուսվում են նաև «Ընդդեմ	գենդերային	բռնության	
2011‐2015թթ.	ռազմավարական	ծրագրի»,	 «Գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ. ռազմավարական ծրագրի» ուսումնասիրությունները, որոնց 

ժամկետները ավարտվել են 2015-ին: Այս համատեքստում կարելի է առաջարկել այդ ծրագրերի գործուն այլընտրանքներ, չափելի գործիքներով և 

իրականացման նոր կառուցվածքով: Հետազոտության համար հետաքրքրական այլ ոլորտներ կարող են ներառել ՀՀ վարչապետին կից կանանց խորհրդի 

աշխատանքը, դրա վերահսկիչ գործառույթները, գենդերային ռազմավարության իրականացման համար պատասխանատու մարզային մամինների 

աշխատանքը, կառավարության հանրային իրազեկմանը միտված միջոցառումների գնահատումը և ընդհանուր առմամբ կանանց սահմանափակ 

մասնակցությանից բխող սոցիալ-տնտեսական հետևանքները:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ: Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության  2014-16  թվականների 

միջոցառումների ծրագիրը ազգային մակարդակում իրավունքների կոորդինացված պաշտպանության յուրօրինակ ճանապարհային քարտեզ է : 

Մարդու իրավունքների պաշտպանները 2014-ից ի վեր իրենց մշտական դիտարկման ներքո են պահել այս ծրագրի իրականացումը: Քանի որ 2016-ը 

գործողությունների ծրագրի իրականացման վերջին տարին է, առաջարկվում է համապարփակ կերպով ուսումնասիրել ռազմավարության, կամ էլ դրա 

ընտրված ասպեկտների կառուցվածքն ու իրականացման գործընթացը: Առաջարկվում է նաև ուսումնասիրել նմանատիպ քաղաքականություններ 

իրականացնելու միջազգային փորձն ու դրանց մշակման և իրականացման գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության ներդրման 

հնարավորությունները: Աշխատանքի համար մեկ այլ ընդարձակ ոլորտ է ազգային անվտանգության քաղաքականության վերանայումը, մարդու 

իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից՝ հատուկ ուշադրություն հատկացնելով մարդու իրավունքներին բանակում:  

Ընտրական համակարգի բարեփոխումներ: Մշակման փուլում է գտնվում ընտրական օրենսգիրքը, որը պետք է կյանքի կոչի համամասնական 

ընտրակարգը, խորհրդարանական կայուն մեծամասնության սկզբունքը, կոալիցիաների կազմման կարգն ու պայմանները, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման կարգն ու շատ այլ համակարգաստեղծ փոփոխություններ: Հույժ կարևոր է գնահատել այս 

փոփոխությունները իշխանությունների տարաջատման և հակակշռման սկզբունքների և կառավարման ինստիտուտների ժողովրդավարական 

վերահսկման տեսանկյուններից: 2016 թվականի սահմանադրական հանրաքվեից հետո կարևոր է նաև համապարփակ կերպով գնահատել 

ընտրախախտումները, տալ դրանց դասակարգումն ու տիպաբանությունը՝ ըստ ընտրական իրավունքի վրա տվյալ խախտման ունեցած ազդեցության: 

Շատ կարևոր է նաև գնահատել այդ խախտումների նկատմամբ պաշտոնական մարմինների, ներառյալ դատարանի վերաբերմունքը: Գնահատման 

հաջորդ փուլը կարող է անդրադառնալ խախտման հիմնային պատճառնեըին, դրանցից յուրաքանչյուրի լուծմանը հասնելու տեսանկյունից: 

Դիտարկման ենթակա հույժ կարևոր ոլորտ է նաև ընտրություններից հետո ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակների հանրային 

հասանելիության հարցի քննարկումը դրա համեմատական դիտարկումը այլ երկրների /Միացյալ Թագավորություն, ԱՄՆ/ փորձի համատեքստում, 

մասնավորապես քվեարկության գաղտնիության սկզբունքի հետ համատեղելիության տեսանկյունից: Ի հավելումն վերոնշյալի, քանի որ մի շարք 

առաջարկներ են եղել Հայաստանում էլեկտրոնային քվեարկության ներդրման համար, անհրաժեշտություն է առաջացել ուսումնասիրել այդ 

առաջարկների դրական և բացասական կողմերը՝ ընտրական իրավունքի իրացման տեսանկյունից:  

	
ԵՄ ինտեգրացիա և ժողովրդավարական ռեֆորմի առաջխաղացում: Այս ընդհանուր ենթագրի ներքո հետազոտողները կարող են գնահատել 

Եվրամիության կողմից Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխման ընտրված ասպեկտներ: Ոլորտները կարող են ներառել, բայց 

չեն սահմանափակվում հետևյալներով՝ ուղղակի բյուջետային աջակցություն մարդու իրավունքների և հանրային ֆինանսների կառավարման 

ոլորտներում, վիզաների ազատականացման գործընթաց` հակախտրականության օրենսդրության, անձնական տվյալների պաշտպանության, 

կոռուպցիայի դեմ պայքարի և ոստիկանության բարեփոխումների համատեքստում, Եվրոպական հարևանության գործիքը որպես մարդու 

իրավունքների բարեփոխումներին սատարող ֆինանսական միջոց, դրա՝ 2016-ին ԵՄ-ի կողմից նախատեսվող վերանայման համատեքստում: 

Հետաքրքիր կլինի նաև համեմատական հայացք գցել վերջին երեք տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդհանուր 

ուղղություններին և պրակտիկաներին՝ տարածաշրջանային ինտեգրման քաղաքականությունների /Եվրամիություն, Եվրասիական Տնտեսական 

Միություն/ համատեքստում:  

	
Հաշվետվողականություն, հարկաբյուջետային քաղաքականություն և կոռուպցիայի վերահսկում: Կոռուպցիայի համակարգային պատճառների 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ կոռուպցիան անհրաժեշտ է դիտարկել հանրային սեկտորը կարգավորող օրենքների, կանոնների և 

ընթացակարգերի առավել ընդհանրական համատեքստում:  Ակնկալվում է, որ կրթաթոշակառուները կուսումնասիրեն բյուջետային ցիկլը սկսած 

եկամուտների հավաքագրման քաղաքականությունից, մինչև հանրային ֆոնդերի բաշխում, վերաբաշխում, ծախսային և վերահսկողական 

քաղաքականություն, լիցենզավորում, ծառայությունների տրամադրման վերահսկում, վերանայված հանրային ֆինանսների կառավարման 

ռազմավարության և ԵՄ բյուջետային աջակցության պայմաններում: Հատկանշական են նաև բյուջեի ձևավորման, օրենսդրական հաստատման, 

իրականացման և գնահատման փուլերում կառավարության և Ազգային Ժողովի դերակատարությունների և բյուջետային քաղաքականության մեջ նրանց 

ունեցած գործառույթների ուսումնասիրությունները, ինչպես է պետական բյուջեն քննարկվում, փոփոխվում և գնահատվում ծրագրային բյուջեի 



գնահատման ցուցիչների բացակայության պայմաններում: 2015-18 հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա գործողությունների պլանի 

համատեքստում 2016-ը ամբողջովին նվիրված է լինելու ռիսկերի և դրանք նվազեցնելու չափորոշիչների մշակմանը : Այդ իսկ պատճառով խրախուսվում 

է հետազոտողների ակտիվ միջամտությունը քաղաքականության մշակման տվյալ փուլում առաջարկելով ռիսկերի գնահատման այլընտրանքային 

մեխանիզմներ, դրանց չեզոքացմանը միտված համապատասխան գործողություններ, գնահատման և մոնիթորիգի չափորոշիչներ, առողջապահության, 

պետական եկամուտների հավաքագրման և ոստիկանության ոլորտներում: Հետաքրքրիր կլիներ նաև գնահատել ներկա հակակոոռուպցիոն 

ռազմավարության այն մոտեցումը, որը թիրախավորում է կոռուպցիան միջին օղակներում, նպատակ ունենալով ստեղծել բարեխիղճ հանրային 

ծառայողների՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ունակ դաս, կատարել այնպիսի կառույցների ուսումնասիրություն, ինչպիսիք են բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, նորհաստատ հակակոռուպցիոն խորհուրդը, ինչպես նաև ապօրինի հարստացման դեմ պայքարելու 

տարբեր ինստիտուտները և մեթոդները: Հետազոտության նոր ոլորտ կարող է լինել էլեկտրոնային կառավարման տարբեր ասպեկտների 

ուսումնասիրությունը:  
	
Առողջության իրավունք: 	 Այս ոլորտում հետազոտողները կարող են դիտարկել առողջապահության բյուջեն,	 դրա բաշխման  և թափանցիկության 

հարցերը, առողջապահության ոլորտի գնումները՝ կարիքների և ոլորտի առաջնահերթությունների տեսանկյուններից: Ուսումնասիրության համար այլ 

ոլորտներ կարող են դառնալ բնակչությանը կանխարգելիչ բուժական ծառայություններ տրամադրելու ծավալները, դրա պատճառաբանված ընդլայնման 
հնարավորություններն ու իրավական կարգավորումները,	պետպատվերով բժկակական ծառայությունների տրամադրումը խոցելի խմբերին, որակյալ 

բուժօգնության հասանելիությունը փակ և կիսափակ հաստատություններում, բժշկական գաղտնիքի իրավական սահմանման անհրաժեշտությունը, 
բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տվյալների թե գրավոր, թե բանավոր և թե էլեկտրոնային կրիչների միջոցով ստացման, պահպանման և փոխանցման 
հետ կապված իրավական հստակ կարգավորումների հարցերը,  դեղերի որակի վերահսկողության նկատմամբ իրավական խիստ կարգավորումների, 
ոլորտում առկա հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնող /անկախ/ վերահսկողական մեխանիզմների, օրենսդրական մակարդակում դեղերի որակի 
և արդյունավետության առավել բարձր չափանիշների սահմանման հարցերը: Հատկանշական է նաև բժշկական ծառայությունների կազմակերպման և 
կլինիկական չափորոշիչների հաստատման կարևորությունը և համապատասխան քաղաքականության մշակումը:  

	
Սոցիալական քաղաքականություն: Աղքատության և գործազրկության բարձր մակարդակը թիրախավորված և ներառված սոցիալական 

քաղաքականության անհրաժեշտություն են առաջացնում: Այս համատեքստում կարևոր է ուսումնասիրել սոցիալական աջակցության մասին օրենքը, 

դրա շրջանակներում նախատեսված ապաստարանների աշխատանքը, ինտեգրացված սոցիալական ծառայության գործառնությունը, զբաղվածության 

տարեկան ծրագրերն ու դրանց իրականացումը: Հետաքրքրական կլիներ նաև ուսումնասիրել երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային 

ծրագրի իրականացումը 2013-16 թվականների համար, երեխաների խնամքի հաստատություններին աջակցման պետական ծրագիրը 2004-2015, 

երեխաների խնամքի դեինստիտուցիոնալացման ծրագիրը, երեխաների համար կրթության հավասար հնարավորության, պարտադիր աշխատանքի, 

երեխաների աղքատության և խնամքի հաստատություններում նրանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքի հարցերը:     

	
Ֆիսկալ, առևտրային և մաքսային քաղաքականությունները և շուկայական տնտեսությունը ԵՄ և ԵՏՄ ինտեգրման համատեքստում:  
Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցումը մի շարք մարտահրավերներ է դնում Հայաստանի տնտեսության առջև՝ առավել բարձր տարիֆներ, 

պրոտեկցիոնիստական քաղաքականության շրջանակներում: Կխրախուսվի այս ինտեգրման ազդեցության ուսումնասիրումը տնտեսության տարբեր 

սեկտորների վրա դրա ունեցած ազդեցությունը տեսնակյունից ՝օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ: Հարկային օրենսգրքի 

փոփոխության համատեքստում կխրախուսվեն հարկային օրենսգրքի ձևավորման ընթացքում կիրառվելիք գործիքների ուսումնասիրությունները՝ 

սպառման ավելի բարձր հարկում, մեծ բիզնեսների համար փաստաթղթավորման խստացում, օրենսդրության հստակեցում՝ շուկայական 

մրցակցության, ստվերային տնտեսության կրճատման, ՓՄՁ-ների աշխատանքի խթանման տեսանկյուններից: Մեկ այլ մոտեցմամբ էլ հնարավոր կլինի 

գնահատել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կոմիտեի աշխատանքը և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի 

կիրառումը:   

	
Մասնագիտական կրթության հավաստագրման գործընթացը, որպես դասավանդման և ուսումնառության որակի ապահովման 

մեխանիզմ: Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի որակի ապահովման ազգային շրջանակը 

նախատեսում է, որ մասնագիտական կրթություն ապահովող հաստատությունների հավաստագրման գործընթացը ընթանալու է երկու 

ուղղություններով՝ ինստիտուցիոնալ և ծրագրային: Այս համատեքստում հետաքրքրական կլիներ դիտարկել հավաստագրման գործընթացը, պարզելու 

թե ինչպես այն կարող է դառնալ մասնագիտական կրթության որակի և բարեվարքության չափման գործիք: Ծրագրի դիմորդները, կարող են, սակայն 

սահմանափակված չեն դիտարկել վերոնշյալ հարցը՝ ակադեմիական միջավայրի բարելավման և ակադեմիական բարեվարքության /բարեվարքությունը 

դիտվում է որպես ակադեմիական անձնակազմի շարունակական կատարելագործման և մասնագիտական կրթության որակի բարելավման 

համատեքստում/ տեսանկյուններից:  

	
	



Հավելված 2 
 

 

 

«Քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնություն  

Հետազոտական առաջարկի դիմում-հայտ 

 
Դիմում-հայտի նպատակն է հեշտացնել հետազոտական առաջարկների ընդունման գործընթացը և մատնանշել բոլոր այն հիմնական 
հարցերը, որոնց հարկ է պատասխանել: Նշված բառային սահմանափակումները նախատեսվել են ոչ թե որպես խիստ 
սահմանափակումներ, այլ որպես հետազոտական առաջարկի մշակման գործընթացը հեշտացնող չափանիշներ, որոնք ակնկալվում է 
պահպանել: Խրախուսվում են հակիրճ և հստակ սահմանված շրջանակ ունեցող հետազոտոտական առաջարկները: 

 

Նախագծի վերնագիր և համառոտ բնութագիր 
Առաջարկի համառոտ բնութագիր` ի՞նչ եք ուզում ուսումնասիրել, ի՞նչն է Ձեզ դրդել նման հետազոտության իրականացման, որքանո՞վ 

է Ձեր առաջարկած թեման արդիական և կապված ներկայումս ընթացող որևէ բարեփոխման հետ, ի՞նչ հարցերի եք ձգտում 

պատասխանել, և որո՞նք են այն նախնական այլընտրանքները, որոնք դուք հիմնավորելու եք Ձեր հետազոտության շրջանակներում: 

(150-200 բառ): 

 

Պրոբլեմի նկարագրություն և հետազոտության հիմնավորում 
Համառոտ նկարագրեք Ձեր առաջարկած ոլորտում տիրող իրավիճակը, գոյություն ունեցող հետազոտությունները, 

քաղաքականությունները` մատնանշելով Ձեր նախագծի նախատեսվող հավելումն ու նորարությունը ոլորտում: (500-700 բառ) 

 

Հետազոտական հարց/հարցեր 
Ի՞նչ հարցերի եք փորձում պատասխանել Ձեր հետազոտության շրջանակներում: (80-100 բառ) 

 

Քաղաքականության առաջարկվող այլընտրանք/ներ և նախնական հիմնավորում 
Ի պատասխան ձեր հետազոտական հարցերի, ո՞րն է Ձեր նախընտրած, առաջարկած քաղաքականության 

այլընտրանքը/փոփոխությունը: Վերջինս  հանդես է գալիս հիպոթեզի տեսքով: Ըստ Ձեր նախնական հիմնավորման ինչո՞ւ եք կարծում, 

որ այն ավելի արդյունավետ կլինի: (500-600 բառ) 

 

Մեթոդաբանություն 
Հստակ նկարագրեք Ձեր հետազոտության մեթոդաբանությունը: Մատնանշեք հնարավոր դժվարությունները և դրանք հաղթահարելու 

նախատեսվող ուղիները (առավելագույնը 400 բառ): 

 

Արդյունքներ 
Նկարագրեք Ձեր հետազոտական արդյունքները, օրինակ` քաղաքականության վերլուծության հոդվածներ, համառոտագրեր, 

վերլուծական հոդվածների շարք, ինֆոգրաֆիկաներ, քննարկումներ, աուդիո վիզուալ նյութեր և այլն (80-100 բառ) 

 

Հետազոտության արդյունքների տարածման և հետագա կիրառման ռազմավարություն (Advocacy 

Strategy)  
Բացի հետազոտության արդյունքների ներկայացումից ինչպե՞ս եք պատկերացնում Ձեր հետազոտության արդյունքների ազդեցությունը 

կոնկրետ ոլորտում: Ի՞նչ ռեսուրսներ և գործիքներ ունեք Ձեր հետազոտության արդյունքները տարածելու համար, ի՞նչ խոչընդոտներ և 

ռիսկեր կարող են ծագել տարածման և ռազմավարության իրագործման գործընթացում, ի՞նչ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ 

Ձեր աշխատանքը շահառուների համար: Նկարագրեք քաղաքականություն մշակողների այն թիրախային խումբը, որոնց հետ դուք կապ 

եք հաստատելու կամ համագործակցելու եք: (600-700 բառ) 

 

Ժամանակացույց 
Նշեք նախագծի շրջանակներում պլանավորած գործողություններն` ըստ դրանց իրականացման ժամանակի: Հարկ է հաշվի առնել, որ 

նախագիծը պետք է իրականացվի առավելագույնը 5 ամիսների ընթացքում:  

 

Բյուջե 
Աղյուսակով ներկայացրեք բյուջեի բոլոր ծախսերը, որոնք կարող են ներառել դաշտային հետազոտություններին  առնչվող ծախսեր, 

տրանսպորտային ծախսեր, հաշվետվության հրատարակման, ներկայացման և տարածման և այլ անհրաժեշտ ծախսեր: Առաջարկի 

բյուջեն չպետք է գերազանցի 4000 ԱՄՆ դոլարը:  


