
 

 

 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ «ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԻ ԽԹԱՆՈՒՄ» (BOOST) 

Նկարագրություն 

BOOST-ը եռամյա ազգային ծրագիր է Կառավարման բարեփոխումների 
առաջնահերթությունների, 6-րդ հայտարարության և կառուցվածքային 
գործողությունների միջոցառումների շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է նպաստել և 
խրախուսել ՀՀ Բարձրագույն կրթության հետագա միջազգայնացումը՝ մշակելով ազգային 
և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության համապատասխան շրջանակ և գործիքակազմ: 

Ծրագրի առանձնահատուկ խնդիրներն են՝ 

• Մշակել միջազգայնացման ազգային 
քաղաքականության ամբողջական 
շրջանակ և գործիքակազմ 
Հայաստանում միջազգայնացման 
փորձը բարելավելու նպատակով, 

• Ստեղծել Ազգային հարթակ և  
առցանց գործիքակազմ բարձրագույն 
կրթության միջազգայնացման 
գործընթացները քարտեզագրելու և 
բենչմարքինգ իրականացնելու 

համար, 
• Զարգացնել բուհերի միջազգային բաժինների, ՀՀ ԿԳՆ-ի  և գործընկերների 

կարողությունները ռազմավարական կառավարման, մարքետինգի և միջմշակութային 
հաղորդակցության մարտահրավերներին, ինչպես նաև կրեդիտային շարժունության 
իրագործման հիմունքներին՝ ապահովելով համակարգային մոտեցումը 
միջազգայնացման կառավարման խնդիրներին, 

• Ստեղծել կամ ուժեղացնել ՀՀ բուհերի միջազգային բաժինների ռեսուրսները և 
ծառայութենամետ կենտրոնները, ներառյալ ռազմավարական և մարքետինգային 
ծրագրերի և գործիքների մշակումը: 

Ծրագրային խնդիրներն իրագործվելու են ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և 
ազգային մակարդակներում մանրամասն պլանավորված գործողությունների՝ ներառյալ 
գործընկեր համալսարաններում ռազամավարության պլանավորման, միջազգային 
կապերի կառավարման և կառուցվածքային բարեփոխումների վերաբերյալ 
աշխատաժողովների և վերապատրաստումների կազմակերպման, միջոցով: Ազգային 



 

 
ծրագրի արդյունքների մասին տեղեկատվությունը լայնորեն կտարածվի մյուս 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Եվրոպայից Իսպանիայի, Շվեդիայի, 
Պորտուգալիայի և Էստոնիայի գործընկերները միջազգային կապերի ռազմավարության, 
մարքետինգի և խթանման իրենց հարուստ փորձը կներդնեն ծրագրում:  

ՀՀ գործընկերներ. 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան 

Շիրակի պետական համալսարան 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Կրթության և գիտության նախարարություն /Հայաստան/ 

Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն 

  

ԵՄ գործընկերներ. 

Կատալոնիայի պոլիտեխնիակական համալսարան /Իսպանիա/ 

Տալինի տեխնիկական համալսարան/ Էստոնիա/ 

Կառավարական տեխնոլոգիական ինստիտուտ /Շվեդիա/ 

Լիսաբոնի համալսարան /Պորտուգալիա/ 

Վերգիլիոսի և Ռովիրայի համալսարան/Իսպանիա/ 

 

Ծրագրի կայքը՝ http://boost.aspu.am/  

http://boost.aspu.am/


 

 
 

ERASMUS+ “BOOSTING ARMENIAN UNIVERSITIES INTERNATIONALIZATION STRATEGY 

& MARKETING” (BOOST) 

DESCRIPTION: BOOST/Boosting 

Armenian Universities 

Internationalization Strategy & 

Marketing / is a three-year national 

project under the priority of Governance 

Reform. The wider objective of the 

Project is to foster and promote further 

internationalization of Armenian Higher Education through development of national and 

institutional policy framework and tools. 

The specific objectives of the project are: 

-       Development of national policy framework and tools for facilitating internationalization 

practices in Armenian HE 

-       Creation of a National Platform and online tools for mapping and benchmarking 

internationalization processes in Higher Education 

-       Build capacities of ICO staff of HEIs, MoES and social partners on strategic management, 

marketing and cultural challenges as well as implementation of credit mobility, ensuring holistic 

approach to internationalization management issues 

-        Create or enhance ICO resources and service-oriented centers at the Armenian HEIs, 

including development of strategic &marketing plans and tools 



 

 
The objectives will be realized through well planned activities at institutional, regional and 

national levels including workshops and trainings on strategic planning, management of 

international relations and structural improvements at partner institutions. The results of the 

national project will be broadly disseminated among other higher educational institutions. The 

European partners from Spain, Sweden, Portugal and Estonia will bring in to the project the 

richness of their strong traditions in strategizing, marketing and enhancing international 

relations. 

Partners from Armenia: 

1. Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan (Coordinator) 
2. American University Of Armenia 
3. Shirak State Universityafter M. Nalbandyan 
4. Vanadzor State University After H.Toumanyan 
5. Yerevan State Conservatory After Komitas 
6. Ministry Of Education And Science Of The Republic Of Armenia 
7. National Information Center For Academic Recognition And Mobility  

EU Partners: 

1. Universitat Politecnica De Catalunya/ Spain 
2. Universitat Rovira I Virgili /Spain 
3. Tallinna Tehnikaulikool / Estonia 
4. Kungliga Tekniska Hoegskolan/Sweden 
5. Universidade De Lisboa / Portugal 

Webpage: http://boost.aspu.am/ 

http://boost.aspu.am/

