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Բարձրագույն կրթության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի 

 

վերաբերյալ 

 
Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանը (այսուհետ՝ ԲՀՀ-Հայաստան)  մեծապես 

կարևորում է բարձրագույն կրթության բնագավառում իրականացվող զարգացման ծրագրերի և 

նախաձեռնությունների, այդ թվում` նաև Բարձրագույն կրթության մասին օրենսդրության 

բարեփոխումների գործընթացի և բովանդակության մեջ այնպիսի սկզբունքների և արժեքների 

որդեգրումն ու ամրագրումը, ինչպիսիք են` բարեվարքությունը, թափանցիկությունը, 

մասնակցայնությունն ու հաշվետվողականությունը: Ոլորտում իրականացվող ցանկացած 

նախաձեռնություն պետք է միտված լինի բարձրագույն կրթության որակի բարելավմանը, 

համակարգային կոռուպցիայի ու քաղաքականացվածության վերացմանը և ՀՀ բարձրագույն 

կրթության համակարգի զարգացմանը՝ համահունչ միջազգային լավագույն փորձին ու արդի 

աշխարհի զարգացման միտումներին: 

Հիմնադրամի օժանդակությամբ 2013թ. Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարանի Հանրային 

Քաղաքականության Վերլուծական Կենտրոնի փոխձագետների կողմից իրականացված 

«Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն» 

հետազոտությամբ հստակորեն հատկորոշված են բարձրագույն կրթության ոլորտի զարգացման 

հրատապ և ռիսկային խոչընդոտները, որոնցից առավել էական են բարձրագույն կրթության 

համակարգի նկատմամբ քաղաքական վերահսկողությունը, ակադեմիական անկախության 
սահմանափակումը և շահերի բախումները՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
կառավարման մարմիններում: Նույն խնդիրները նշված են նաև Համաշխարհային Բանկի կողմից 

2013թ.-ին հրապարակված «Կառավարման հետ կապված հարցերը Հայաստանի բարձրագույն 

կրթության ռեֆորմների կենտրոնում» հաշվետվության մեջ, Եվրոպայի Խորհրդի կողմից 2015թ.-ին 

անցկացված «Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության վրա ազդող 

ռիսկերի վերլուծությունը» զեկույցում: 

Այս համատեքստում գտնում ենք, որ ՀՀ ԿԳՆ կողմից սույն թվականի դեկտեմբերի 18-ին հանրային 

քննարկման ներկայացված Բարձրագույն կրթության մասին ՀՀ Օրենքի նախագիծը (այսուհետ՝ 

Նախագիծ), չնայած որոշակի կառուցողական դրույթների ամրագրման, այնուամենայնիվ, չի 

հասցեագրում վերոհիշյալ հետազատական աշխատանքներում գնահատված և վերլուծված 

համակարգային խնդիրներն ու խոչընդոտներն ամբողջությամբ: Նախագծում առկա են մի շարք 

հակասական և խնդրահարույց դրույթներ, որոնք լրամշակման և վերանայման խիստ 

անհրաժեշտություն են զգում: Մասնավորապես՝ 

1. Ողջունելի է Նախագծում ամրագրված այն սկզբունքը, որ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող 

անձիք և մարզպետները չեն կարող լինել բուհերի կառավարման խորհրդի անդամ: Սակայն 

այս դրույթի ամրագրմամբ բուհերի և բարձրագույն կրթության համակարգի 



քաղաքականացման և գործադիրի կողմից վերահսկման խնդիրը լիարժեք չի կարգավորվում: 

Նախագծի հոդված 18-ը ամրագրում է բուհի կառավարման խորհրդի ձևավորման կարգը, որը, 

ինչպես արդեն նշվել է, կիրառելի է միայն հանրային բուհի դեպքում, և կարող է հակասել 

մասնավոր բուհի կազմակերպաիրավական ձևից բխող կարգավորումներին: Այնուհետև, սույն 

հոդվածի համաձայն, կառավարման խորհրդի 30 տոկոսը կազմված է բուհի հետ 

համագործակցող գործատուներից: Տվյալ դեպքում հստակ չէ գործատուների ոլորտային 

ինքնությունը: Արդյոք խոսքը գնում է մասնավոր հատվածի մասին, թե այս 30 տոկոսում կարող 

են ընդգրկվել նաև պետական գործատուների, ինչպես օրինակ՝ դպրոցների, 

նախարարությունների, մարզպետարանների և այլ ներկայացուցիչներ: Նման ձևակերպման 

պարագայում գոյություն ունի ռիսկ, որ բուհի հետ համագործակցող գործատուները կարող են 

նույնականացվել, օրինակ, պետական կառավարման մարմինների կամ պետական այլ 

ձեռնարկությունների հետ, ինչի արդյունքում հիմնադիրը՝ ի դեմս ՀՀ կառավարության և 

պետական կառավարման լիազորված մարմնի, կարող է ձեռք բերել բացարձակ 

վերահսկողություն բուհի կառավարման խորհրդի նկատմամբ՝ ունենալով 50 % մասնաբաժին: 

Խնդիրն էլ ավելի կարող է ռիսկային դառնալ, եթե հաշվի առնենք, որ նույն հոդվածի 9-րդ կետն 

ամրագրում է, որ կառավարման խորհրդի նախագահ չի կարող ընտրվել ուսանողության և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմից առաջադրված խորհրդի անդամը, ինչը նույնպես 

հակասում է բուհի ինքնավարության սկզբունքներին: 

2. Նախագծի տարբեր կետերում պարբերաբար խոսվում է ակադեմիական բարեվարքության 

մասին՝ վերջինս ձևակերպելով կամ ազնվության վարքականոն, կամ ակադեմիական 

ազնվություն (օրինակ, տե՛ս հոդված 27.6.7): «Ակադեմիական բարեվարքություն» եզրույթն 

արդեն տարիներ շարունակ գործնական կիրառություն ունի, և ոլորտի բազմաթիվ 

մասնագետների կողմից, հետազոտություններում, հոդվածներներում և բուհերի կողմից 

ներկայացված տարբեր փաստաթղթերում և հաշվետվություններում օգտագործվում է հենց 

այս եզրույթը: Ավելին, Նախագծի այլ կետերում (օրինակ, տե՛ս հոդված 13.10) խոսվում է նաև 

գրագողության մասին, սակայն վերջինս ակադեմիական բարեվարքության խախտման 

դրսևորումներից ընդամենը մեկն է: Այսպիսով, առաջարկվում է Նախագծում օգտագործված 

մյուս տարբերակները՝ «ազնվության վարքականոն» և «ակադեմիական ազնվություն», 

փոխարինել «ակադեմիական բարեվարքություն» եզրույթով, իսկ նախագծի հոդված 3-ի 

օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունների շարքը համալրել վերոնշյալ 

եզրույթով ու ավելի ընդգրկուն և համապարփակ ներկայացնել դրա սահմանումը: 

3. Հոդված 27.6.7 նշվում է՝ «բուհի ուսանողը պարտավոր է պահպանել բուհի կողմից սահմանված 

էթիկայի կանոնները և ակադեմիական ազնվության վարքականոնները», մինչդեռ հարկ է նշել, 

ինչպես փաստում եմ մի շարք տեղական և միջազգային հետազոտությունների տվյալներ (այդ 

թվում՝ տե՛ս «Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և բարեվարքության արմատավորումը Հայաստանի 

կրթական ոլորտում» (2016) ԲԲՀ-Հայաստան, Կիրառական քաղաքականության կենտրոն, Մ. 

Միլովանովիչ, «Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների 

վերլուծություն» (2013), ԲԲՀ-Հայաստան, ԿԵՀ բարձրագույն կրթության վերլուծական 

կենտրոն, Լ. Մաթեյ, Յու. Իվինսկան), «Կառավարման հետ կապված հարցերը Հայաստանի 

բարձրագույն կրթության ռեֆորմների կենտրոնում» (2013), Համաշխարհային Բանկ), 

ակադեմիական բարեվարքությունն ու դրա խախտումը կրթական համակարգի ընդհանուր 

խնդիր է և չի կարող սամանափակվել ուսանողական մակարդակում միայն: Հետևաբար, 

առաջարկվում է ակադեմիական բարեվարքության պահպանումը դիտարկել համակարգային 



հարց և ընդգրկել այլ բաժիններում ևս, այդ թվում՝ հոդված 28-ի «Բուհերի աշխատողների և 

նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները» հատվածում:  

4. Կրթության զարգացումը թե՛ հանրակրթական, թե՛ բարձրագույն կրթության մակարդակում 

ուղղակիորեն կապված է պատասխանատու և մտածող քաղաքացու հետ, հետևաբար 

նախագծի համար առանցքային պետք է դիտարկվի քննադատական մտածողության 

զարգացումը, իսկ դրան միտված գործողությունները պետք է դառնան գերակա: Այսպիսով, 

առաջարկվում է Նախագծում կրթության զարգացման համար կարևոր նախապայման 

դիտարկել քննադատական մտածողությունը և առանձին կետով անդրադառնալ դրան հոդված 

4-ում «կամ հոդված 5-ում: 

5. Նախագիծը սահմանում է  կառավարման և գիտական խորհուրդները՝ որպես բուհերի 

կառավարման կոլեգիալ մարմիններ: Սակայն, հաշվի առնելով պետական բուհերի 

կազմակերպաիրավական ձևի փոփոխման միտումները (վերակազմակերպումը ՊՈԱԿ-

ներից՝ հիմնադրամների), «կառավարման խորհուրդ» եզրույթը կարող է տարընթերցում 

առաջացնել: Միևնույն ժամանակ, գիտական խորհուրդը չի կարող համարվել կառավարման 

մարմին՝ համաձայն Հիմնադրամների մասին ՀՀ Օրենքի: Բացի այդ, կարծում ենք, որ 

անհրաժեշտ է Նախագծի գլուխ 3-ում սահմանել, թե ինչպիսի կազմակերպաիրավական ձևեր 

կարող են ունենալ հանրային և մասնավոր բաձրագույն ուսումնական հաստատությունները՝ 

դրանից բխող կոլեգիալ և գործադիր կառավարման մարմինների տարբերակումներով:  

6. Նախագծում մանրամասնորեն ամրագրված են միայն հանրային բուհի կառավարման 

դրույթները (տե՛ս գլուխ 3, հոդված 18), սակայն մասնավոր բուհերի կազմակերպաիրավական 

և կառավարման տիպային կարգավորումները բացակայում են: Այսպիսով, առաջարկվում է 

համալրել հոդված 8-ը մասնավոր բուհերի կառավարման կառուցվածքային նկարագրությամբ:   

7. Հոդված 5-ի 10 և 11-րդ կետերում խոսվում է բուհին վերապահված այնպիսի խնդիրների 

մասին, ինչպիսիք են անձի մտավոր, հոգևոր և բարոյական զարգացման պահանջմունքների 

բավարարումը, սովորողի` ազգային, հոգևոր և համամարդկային արժեքների ոգով 

դաստիարակումը, սովորողների մեջ քաղաքացիական հմտությունների արմատավորումը, 

բնակչության շրջանում գիտելիքների տարածումը, նրա կրթական և մշակութային 

մակարդակի բարձրացումը, և այլն: Այստեղ հարկ է շեշտել, որ բուհի դաստիարակչական, 

ինչպես նաև անձի հոգևրոր, բարոյական ու քաղաքացիական հմտությունների զարգացման 

կամ բնակչության կրթման գործառույթները քննարկման առարկա են և կարող են ունենալ 

տարբեր մոտեցումներ: Ուստի առաջարկվում է նախագծից հանել այս վիճակահարույց 

կետերը: 

8. Հոդված 28-ի կետ 15-ի ենթակետ 3-ում նշվում է՝ «Բուհի աշխատողները պարտավոր են 

սովորողների մեջ ձևավորել մասնագիտական որակներ, պատշաճ վարք ու վարվելակերպ, 

քաղաքացիական դիրքորոշում, հայրենասիրություն»: Սակայն նշվածները բուհի 

աշխատողների գործառույթները չեն և անհարկի են վերագրված նրանց: Բացի այդ, պարզ չէ, 

թե ինչպիսի «քաղաքացիական դիրքորոշման» ձևավորման մասին է խոսքը: Քաղաքացիական 

դիրքորոշումը միշտ էլ կոնկրետ բնույթ ունի, այս կամ այն կոնկրետ հարցի շուրջ է և 

դրսևորման տարբեր եղանակներ ունի: Հետևաբար, դժվար է պատկերացնել ընդհանրական 

«քաղաքացիական դիրքորոշման» ձևավորում: Նույնը վերագրելի է նաև «հայրենասիրության» 

ձևավորմանը: Եվ քանի որ նման ձևակերպումները ռիսկային են քննադատական 

մտածողության տեսանկյունից, առաջարկվում է Նախագծից հանել  վերոնշյալ խնդրահարույց 

ձևակերպումները: 



9. Հոդված 6-ի կետ 6-ում սահմանվում է, որ բուհի իրավասությունն է «սովորողների ընդունումը 

և ուսումնառության ընդհատումը՝ սույն օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված 

կարգով»: Սակայն ուսանողների ընդունումը Հայաստանում իրականացվում է 

կենտրոնացված ձևով՝ միասնական քննությունների կազմակերպման միջոցով, ինչը չի կարող 

կարգավորվել բուհի կանոնադրությամբ կամ սույն օրենքով: Նույն հոդվածի 4-րդ կետով 

սահմանվում է, որ բուհի կառուցվածքային ստորաբաժանումները կարող են Հայաստանի 

Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել նաև 

միջնակարգ, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, ինչպես նաև՝ 

լրացուցիչ կրթության ծրագրեր, ինչը հակասում է տվյալ օրենքի կարգավորման առարկային: 

10. Հոդված 12 կետ 2-ում նշվում է, որ բուհը պետք է բավարարի ուսումնաարտադրական 

պրակտիկայի և լաբորատոր բազայի, անհրաժեշտ գույքի, գրադարանային-տեղեկատվական 

համակարգի առկայությունը և ուսումնամեթոդական ապահովման պահանջներին: Սակայն, 

բերված ձևակերպումը չափազանց լայն է և դրա գնահատումը կարող է խնդրահարույց լինել: 

Օրինակ՝ 100 գիրքն էլ կարող է գրադարան համարվել, 10.000 գիրքն էլ: Արդյո՞ք 100 գիրքը 

բավարար է համարվելու կամ ո՞րն է համարվում անհրաժեշտ գույք: Ինչպե՞ս է որոշվելու՝ 

առկա գույքը բավարար է, թե բավարար չէ. հստակ չէ:  

11. Բուհի ֆինանսական միջոցների կարգավորման ենթակետում (կետ 2-ի, 4-րդ ենթակետ) 

հստակ չէ, թե որն է ֆինանսական միջոցների այն «անհրաժեշտ» չափը, որը պետք է առկա լինի 

լիցենզավորման համար: Ուստի առաջարկվում է սահմանել անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցների ստորին շեմը: 

12. Առաջարկում ենք հստակորեն սահմանել, որ որևէ ուսանող չի կարող հեռացվել բուհից կամ 

որևէ պատժի ենթարկվել՝ իր հասարակական-քաղաքական գործունեության համար, այդ 

թվում նաև՝ բողոքի ակցիաներ, դասադուլներ և այլ ակցիաներ կազմակերպելու կամ 

մասնակցելու համար: Առաջարկում ենք նաև հոդված 27-ում մանրամասն սահմանել 

ուսանողական խորհուրդների ապաքաղաքականացման կարգավորումները: Օրինակ՝ այն 

մասին, որ որևէ քաղաքական ուժին պատկանելությունը չի կարող դիտվել առավելություն՝ այլ 

ուսանողների նկատմամբ և պետք է հավասար մոտեցում կիրառել:  

13. Հոդված 26-ի 6-րդ կետում նշվում է, որ ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող, սակայն «հայազգի» կամ 

«ծագումով հայ» անձանց նկատմամբ արգելվում է կիրառել ուսման վարձավճարի ավելի 

բարձր չափ, քան սահմանված է տվյալ բուհում սովորող ՀՀ քաղաքացիների համար: Սակայն 

պարզ չէ, թե տվյալ քաղաքացիներն ինչպես պետք է հիմնավորեն իրենց «հայազգի» կամ 

«ծագումով հայ» լինելու փաստը (եթե այդ մասին նշված չէ անձնագրում կամ այլ իրավական 

ուժ ունեցող փաստաթղթում): 

14. Նախագծի մեջ բազմիցս գործածվում է «գիտամանկավարժական» ձևակերպումը (տե՛ս 

հոդված 5.1.3, 5.5, 6.9, 28.2, 28.12 և այլն), սակայն բարձրագույն կրթության ոլորտի համար այս 

եզրույթի գործածումն նպատակահարմար չէ, ուստի առաջարկվում է 

«գիտամանկավարժական» բառը փոխարինել «գիտաուսուցողական» բառով: 

15. Նախագծում նշվում է մասնագիտության դոկտոր հասկացությունը, որն այնուհետև 

փակագծում ներկայացվում է որպես` գիտությունների թեկնածու, PhD՝ բարձրագույն 

կրթության երրորդ աստիճանում շնորհվող որակավորում և գիտական աստիճան: Նման 

ձևակերպումից պարզ չէ, թե արդյոք տեղի է ունեցել որակավորումների համադրելիության 

ապահովում գիտության թեկնածուի և դոկտորի համար: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում և 

Նախագծում ավելի հստակ ներկայացնել վերոնշյալ խնդիրը: 



16. Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ, թեև սույն Նախագիծը ՀՀ Բարձրագույն կրթության օրենքի 

մասին է և չի ներառում հետբուհական կրթության մասը, այնուամենայնիվ Նախագիծը նշում 

է բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի կազմակերպումը, հետևաբար 

նպատակահարմար կլիներ նշել թեկուզ համառոտ, թե որակավորման շնորհումն ում կողմից 

է տրվելու:  

17. Հոդված 3-ի կետ 29-ում սահմանվում է, որ հեռավար ուսուցումն իրականացվում է 

հիմնականում առցանց՝ տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների միջոցներով, 

մինչդեռ նման սահմանումը լիարժեք չէ: Տեղեկատվական և հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաները կարող են կիրառվել նաև ոչ հեռավար ուսուցման ժամանակ, ինչպես նաև 

դրանց առկայությունը դեռ բավարար պայման չէ՝ ուսուցումը հեռավար համարելու համար: 

18. Նախագծի մի քանի կետերում նշվում են ուսուցման «առկա» և «հեռակա» ձևերը, որոնք 

սակայն, ի տարբերություն «հեռավար» ուսուցման ձևի, հոդված 3-ում սահմանված չեն: 

Առաջարկվում է ընդգրկել վերջիններիս սահմանումները ևս: 

19. Նախագծի տրամաբանական կառուցվածքի տեսակետից նույնպես առկա են մի շարք 

խնդիրներ: Մասնավորապես, բուհի խնդիրները, ինչպես նաև բուհերի ինքնավարությունը, 

իրավասությունը, ակադեմիական ազատությունները և հաշվետվողականությունը սահմանող 

հոդվածները (Հոդված 6) զետեղված են Գլուխ 1-ի ներքո, մինչդեռ այս հոդվածները 

կարգավորում են հարցեր, որոնք, օրենքի տրամաբանությունից ելնելով, առավել 

նպատակահարմար է ունենալ Գլուխ 2-ում:  

20. Հոդված 6-ը 11 կետով նշում է բուհերի ինքնավարությունը, իրավասություններն ու 

հաշվետվողականությունը մանրամասն, և չնայած այն բանին, որ հոդվածի վերնագիրը 

պարունակում է նաև «ակադեմիական ազատություն» հասկացությունը, վերջինիս մասին ոչ 

մի բան նշված չէ Նախագծի այլ մասերում: Հիշեցում՝ հոդված 3-ում կետ 42-ում տրված է 

ակադեմիական ազատությամ հասկացության սահմանումը, այն է՝ բուհի ակադեմիական 

անձնակազմի և սովորողների հետազոտություն անելու, ուսուցանելու և ուսանելու 

անկախության իրավունք: Սակայն տալ հասկացությունների շարքում «ակադեմիական 

ազատության» սահմանում, բայց որևէ կերպ չանդրադառնալ դրան նախագծի այլ մասում, 

անընդունելի է: Առաջարկվում է հոդված 6-ում անդրադառնալ մանրամասն այս 

հասկացությանը ևս:  

21. Հոդված 9-ի կետ 3-ը սահմանում է՝ ՀՀ բուհերի ռեկտորների խորհրդի առաջարկությամբ 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ներկայացմամբ հեռավար 

(դիստանցիոն) ձևերով բարձրագույն կրթություն ստանալ չթույլատրվող 

մասնագիտությունների ցանկը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը, սակայան այս դրույթը 

հակասում է նախագծի հոդված 6-ի բուհերի ինքնավարությանմ իրավասության, 

ակադեմիական ազատության դրույթներին, մասնավորապես՝ ակադեմիական և 

կազմակերպական ինքնավարությանը:  

22. Հոդված 27-ը սահմանում է ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները, բայց 

Նախագծում պետք է հստակ նշվի, որ ուսանողներին բուհ ընդունման պահից ի վեր տրվելու է 

նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները հավաստող փաստաթուղթ: Շարունակելով 

տրամաբանությունը՝ անհրաժեշտություն է նկատվում նաև  նախագծոմ հստակ նշել, թե 

ուսանողները, որ օղակում/ կառույցում կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները: Այս 

առումով անհրաժեշտ է նշել համապատասխան կառույցի, օրինակ՝ ուսանողական 

պաշտպանի անհրաժեշտության մասին, որտեղ կքննարկվեն և որոշումներ կկայացվեն 

ուսանողների խախտված իրավունքների վերաբերյալ:  



23. Նախագծի հոդված 28-ում ներկայացվում է բուհերի աշխատողների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Սակայն նրանց իրավունքները ներակայացվում են համառոտ և 

սահամանափակ ընդամենը 7 կետով, իսկ պարտավորվածությունները ընդամենը 5 կետով: 

Սակայն հաշվի առնելով այն փաստը, որ նրանք, մասնավորապես 

պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուղղակիորեն աշխատում է ուսանողների հետ և 

այսպիսով հանդիսանում է կրթության որակի անմիջական ապահովող, առաջարկվում է 

նրանց իրավունքներն ու պարտականություններն ավելի ընդգրկուն ներկայացնել:  

24. Նախագծում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման մարմիններում 

շահերի բախումների վերաբերյալ որևէ անդրադարձ չկա, թեև վերջինս բարձրագույն 

կրթության համակարգի և բարեվարքության զարգացման ռիսկային խոչընդոտներից է: 

Առաջարկվում է առանձին կետով անդրադառնալ այս հարցին ևս: 

 

 

Հարգանքով՝ 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան 

 
  

 

 


