ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ
Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության
ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին ծրագիր

Ու՞մ համար է օգտակար

Ծրագրի նպատակները

► ուսանողների, որոնք կիրազեկվեն
կոռուպցիայի ռիսկերի և
բարեվարքությունը խթանելու
ռազմավարությունների մասին,
► կրթության ոլորտի մասնագետների,
որոնք կընդլայնեն գիտելիքները
կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում
օրենսդրության, քաղաքականության և
գործելակերպի վերաբերյալ,
► նախարարության ներկայացուցիչների,
որոնք բարձրագույն կրթության
բարեփոխումների քննարկման և
կրթության ոլորտի ռազմավարության
մշակման ընթացքում հաշվի կառնեն
բարեվարքության մեխանիզմները:

► Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում մասնագիտական
ստանդարտներ և գործելակերպեր
խրախուսելու համար ներմուծել և կիրառել
ուղեցույցներ էթիկայի սկզբունքների և
արժեքների մասին,
► Հայաստանի բարձրագույն կրթության
ոլորտում բարեվարքություն ապահովելու և
կոռուպցիայի դեմ պայքարելու նպատակով
մշակել ինստիտուցիոնալ համակարգ,
► բարձրագույն ուսումնական
հասատատություններում թափանցիկություն և
հաշվետվողականություն խթանելու
նպատակով մշակել գործիքակազմեր,
► Հայաստանի բարձրագույն կրթության
ոլորտում բարեվարքություն ապահովելու և
կոռուպցիայի դեմ պայքարելու նպատակով
բարելավել օրենսդրական դաշտը:

Ինչպե՞ս է աշխատելու ծրագիրը

Ծրագրային գործողությունները

► Հակակոռուպցիայի և
հակակեղծարարության թեմաներով
մոդուլների անցկացմամբ՝
շարունակական վերապատրաստման
ծրագրերի միջոցով,
► ընդհանուր հարցերի և համապարփակ
մոտեցումների ուղղությամբ հատուկ
շեշտադրմամբ,
► շահառուների համար համապատասխան
ֆորումների կազմակերպման միջոցով`
քննարկելով բարձրագույն կրթությանն

► բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ակադեմիական ոլորտի
մասնագետների և ուսանողների համար
էթիկայի կանոնների մոդելների մշակում,
► բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում թափանցիկությունը և
հաշվետվողականությունը խթանելու
նպատակով գործիքակազմերի մշակում,
► բարեփոխումների և օրենսդրական դաշտի
մասին առաջարկների մշակում,
► վերապատրաստման դասընթացներ,
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Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության
ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին ծրագիր
առնչվող եվրոպական ստանդարտները,
► ընդգծված փորձագիտության
օգտագործման, մոտեցումների,
գործիքների և մեթոդների
համապատասխանեցման միջոցով:

Ի՞նչ կարժենա

սեմինարներ, համաժողովներ, իրազեկման
միջոցառումներ և փորձի փոխանակմանն
ուղղված ուսումնական այց:

Ծրագրի տևողությունը

► Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է
400,000 եվրո:

► Ծրագիրը կընթանա 2015 թ. հունվարի 1-ից
2016 թ. դեկտեմբերի 31-ը:
► Ծրագիրը սկսվել է 2015 թ. մայիսի 27-ին:

Ո՞վ է պատասխանատու ծրագրի համար

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար

Ծրագիրն իրականացվում է Երևանում
Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի կողմից`
Եվրոպայի խորհրդի կրթության հարցերով
դեպարտամենտի հետ
համագործակցությամբ

► Լիանա Ամիրբեկյան, ծրագրի ղեկավար
liana.amirbekyan@coe.int

2014 թվականի ապրիլի 1-ին Եվրոպական միությունը և Եվրոպայի խորհուրդը համաձայնեցին, որ
ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրների` Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի
Հանրապետության, Ուկրաինայի և Բելառուսի հետ նպատակաուղղված համագործակցային
աշխատանքներ կտարվեն «Ծրագրային համագործակցության շրջանակ»-ի (ԾՀՇ) ներքո:
Այս համագործակցային աշխատանքների միջոցով կհզորացվեն Արևելյան գործընկերության
երկրների կարողությունները ներպետական բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ:
Բացառությամբ Բելառուսի, այս երկրները Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններ են, և
կիրականացվի եվրոպական ստանդարտներին դրանց մերձեցումը մարդու իրավունքների,
ժողովրդավարության և իրավական պետության ոլորտներում:
ԾՀՇ ընդհանուր բյուջեն 2015-2017 թվականների համար կազմում է 33.8 միլիոն դոլար:
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