
ԷԷԷԷրրրրաաաազզզզմմմմոոոոււււսսսս    ՄՄՄՄոոոոււււննննդդդդոոոոււււսսսս    ծծծծրրրրաաաագգգգրրրրիիիի    

 EMINENCE  EMINENCE  EMINENCE  EMINENCE ևևևև EMINENCE II  EMINENCE II  EMINENCE II  EMINENCE II ննննաաաախխխխաաաագգգգծծծծեեեերրրր    

 EMINENCE և EMINENCE II    նախագծերը ֆինանսավորվում են Եվրոպական հանձնաժողովի 

կողմից Էրազմուս Մունդուս ծրագրի շրջանակներում: Էրազմուս Մունդուս ծրագրի նպատակն է 

բարձրացնել բարձրագույն կրթության որակը, ինչպես նաև խթանել ժողովուրդների և 

մշակույթների միջև փոխըմբռնումն ու շփումը շարժունության և ակադեմիական 

համագործակցության միջոցով:   

EMINENCE և EMINENCE II    նախագծերը գործում են երրորդ երկրների բարձրագույն կրթական 

հաստատությունների հետ համագործակցության և շարժունության կրթաթոշակների 

տրամադրման նպատակով, ինչը կաջակցի 

• Եվրոպական և նպատակային երրորդ երկրների բուհերի միջև բարձրագույն կրթության 

բնագավառում միջբուհական համագործակցությանը; 

• Համագործակցող բուհերից որևէ մեկում անհատ ուսանողների, հետազոտողների և 

բուհերի անձնակազմի ուսման/ հետազոտության /դասավանդման իրականացմանը: 

Նպատակային երրորդ երկրները EMINENCE և EMINENCE II նախագծերում հետևյալն են. 

Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելառուս, Վրաստան, Ադրբեջան և Հայաստան (արևելյան այս 

հարևան երկրները պատկանում են այսպես կոչված Արևելյան համագործակցությանը (EaP)`  

օգտվելով ոչ միայն բարձրագույն կրթության բնագավառում ընձեռած 

հնարավորություններից, այլ նաև Եվրամիության շրջանակներում արտաքին 

հարաբերությունների բարելավման տեսակետից): 

EMINENCE EMINENCE EMINENCE EMINENCE կկկկոոոոննննսսսսոոոորրրրցցցցիիիիոոոոււււմմմմիիիի    եեեեվվվվրրրրոոոոպպպպաաաակկկկաաաանննն    բբբբոոոոււււհհհհեեեերրրրնննն    եեեենննն . . . .    

Ադամ Միցկևիչի անվ. Համալսարան , Լեհաստան 

Մոնպելյե 2 համալսարան,  Ֆրանսիա 

Տուրինի տեխնոլոգիական համալսարան, Իտալիա 

Պորտոյի համալսրան, Պորտուգալիա 

Մալմոյի համալսարան, Շվեդիա 

EMINENCE II կոնսորցիումի եվրոպական բուհերն են . 

Ադամ Միցկևիչի անվ. Համալսարան , Լեհաստան 

Պորտոյի համալսրան, Պորտուգալիա 

Մալմոյի համալսարան, Շվեդիա 



Բաբեշ Բոլիայի Համալսարան, Ռումինիա 

Ռովիրա ի Վիրգիլի Համալսրան, Իսպանիա  

 

II. II. II. II. ՆՆՆՆաաաախխխխաաաագգգգծծծծեեեերրրրիիիի    հհհհիիիիմմմմննննաաաակկկկաաաանննն    բբբբննննոոոոււււթթթթաաաագգգգիիիիրրրրըըըը    

Նախագծերի  պահանջները հետևյալն են. 

• Առավել բարձրացնել արտերկրում տաղանդավոր և նպատակաուղղված ուսանողների 

որակավորումը` տալով նրանց միջազգային փորձ և բարձրացնելով նրանց աշխատանքի 

ընդունվելու հնարավորությունը աշխատաշուկայում: 

• Ապահովել Արևելյան համագործակից երկրների խոցելի խմբերի ուսանողների 

շարժունությունը` տալով նրանց որակավորումներ Եվրամիության համագործակից 

համալսարանների կողմից: 

• Նպաստել մարդկային ռեսուրսների և բարձրագույն կրթական հաստատությունների 

միջազգային համագործակցության հնարավորությունների զարգացմանը Արևելյան 

հարևան երկրներում անհատական շարժութնության միջոցով, որը հետապնդում է ոչ 

միայն անհատական շահեր, այլ նաև օգուտ է բերում սեփական բուհին և ամբողջ 

հասարակությանը: 

• Բարձրացնել բարձրագույն կրթության տեսանելիությունը Արևելյան հարևան երկրներում 

ընդհանրապես և ապահովել այդ շրջանների բուհերի ինտեգրումը եվրոպական 

բարձրագույն կրթական տարածքում և Բոլոնյան գործընթացում: 

• Ստեղծել և ամրապնդել տևական կապերը և համագործակցությունը Եվրամիության և 

Արևելյան հարևան երկրների բուհերի միջև, ինչը կնպաստի հետագա 

հարաբերությունների բարելավմանը ծրագրի ֆինանսավորման ավարտից հետո: 

• Նպաստել Եվրամիության և Արևելյան հարևան երկրների հասարակությունների 

փոխադարձ զարգացմանը` ժողովուրդների, մշակույթների, գիտելիքների և 

գաղափարների փոխանակման միջոցով: 

«EMINENCE» հապավումը նշանակում է «բարձունք, հայտնություն», որը կարևորում է 

ծրագրի ապագա արդյունքը:  Ծրագրից օգտվող ուսանողները և մասնագետները, սովորելով 

արտասահմանում և  վերադառնալով իրենց հայրենիք, կնպաստեն Արևելյան երկրների և 

հասարակության զարգացմանը` փորձելով հասնել եվրոպական չափանիշներին: 

III. III. III. III. ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաաթթթթոոոոշշշշաաաակկկկաաաայյյյիիիինննն    ծծծծրրրրաաաագգգգրրրրեեեերրրրըըըը    ևևևև    դդդդիիիիմմմմոոոորրրրդդդդննննեեեերրրրիիիի    հհհհաաաամմմմաաաապպպպաաաատտտտաաաասսսսխխխխաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    

չչչչաաաափփփփաաաաննննիիիիշշշշննննեեեերրրրըըըը    

ԾԾԾԾրրրրաաաագգգգրրրրիիիի    տտտտևևևևոոոողղղղոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    ևևևև    ննննաաաախխխխաաաատտտտեեեեսսսսվվվվաաաածծծծ    կկկկրրրրթթթթաաաաթթթթոոոոշշշշաաաակկկկննննեեեերրրրիիիի    քքքքաաաաննննաաաակկկկըըըը    



Նախագծերը տրամադրում են    կրթաթոշակներ Եվրամիության երկրների և Արևելյան 

հարևան երկրների թեկնածուներին` ուսանողներին (բակալավրի, մագիստրատուրայի, 

ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի), ինչպես նաև բուհական անձնակազմին 

(ակադեմիական և վարչական): Արևելյան համագործակցության տարածքը ներգրավված է 

Եվրամիության հարևան երկրների քաղաքականության մեջ, և, հետևաբար,  

կրթաթոշակակիրների շարժունությունը EMINENCE և  EMINENCEII նախագծերում 

նախատեսված է երկու ուղղություններով (հարևան արևելյան երկրներից և Եվրամիության 

համապատասխան երկրներից ):    

ԴԴԴԴիիիիմմմմոոոորրրրդդդդննննեեեերրրրիիիի    հհհհաաաամմմմաաաապպպպաաաատտտտաաաասսսսխխխխաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    չչչչաաաափփփփաաաաննննիիիիշշշշննննեեեերրրրըըըը    

Ծրագրով դիմումներն ընդունվում են երեք թիրախային խմբերից:  

1. Թիրախային 1-ին խմբին են պատկանում (TG1) Եվրամիության կամ Երրորդ երկրների 

այն անդամները, ովքեր գրանցված / ընդգրկված են կոնսորցիումի անդամ 

համալսարաններից որևէ մեկում իրենց դիմումները հանձնելու ընթացքում:  

2. Թիրախային 2-րդ խմբին են պատկանում (TG2) Երրորդ երկրների համապատասխան այն 

անդամները, որոնք EMINENCE և EMINENCEII կոնսորցիումում ընդգրկված 

համալսարաններից չեն` դիմորդները պետք է գրանցված լինեն Երրորդ երկրի որևէ 

բուհում, որն ըդգրկված չէ համագործակցության մեջ, կամ ունենան համալսարանական 

աստիճան/համարժեք փաստաթուղթ երրորդ երկրների որևէ բուհից : 

3. Թիրախային 3-րդ խմբին են պատկանում (TG3) Երրորդ երկրների համապատասխան 

անդամները, որոնք սոցիալական կամ քաղաքական պատճառներով գտնվում են խոցելի 

իրավիճակում,  օրինակ` փախստականները կամ  ապաստան հայցողները, որոնք ունեն 

իրենց վիճակը հավաստող համապատասխան  փաստաթուղթ (փախստականի քարտ 

կամ վկայական` տրված UNHCR, նախարարության կամ այլ հաստատության կողմից): 

Այս խմբին պատկանելու հավաստագիրը պետք է կցված լինի դիմումին: 

Համապատասխան չափանիշները շարժունության տարբեր խմբերի/մակարդակների համար 

սահմանված են հետևյալ կերպ. 

ա) ՈՈՈՈււււսսսսաաաաննննոոոողղղղննննեեեերրրրիիիի    շշշշաաաարրրրժժժժոոոոււււննննոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    մմմմաաաակկկկաաաարրրրդդդդաաաակկկկննննեեեերրրրըըըը    ևևևև    մմմմաաաասսսսննննաաաակկկկցցցցեեեելլլլոոոոււււ    չչչչաաաափփփփաաաաննննիիիիշշշշննննեեեերրրրըըըը.  

Բակալավրի աստիճանը (BA) բուհական ծրագրի առաջին աստիճանն է: Այս աստիճանի 

համար թիրախային առաջին խմբի դիմորդները (TG1) կարող են դիմել փոխանակման 

ծրագրին, իսկ թիրախային երրորդ խմբի դիմորդները (TG3)`բակալավրի լրիվ աստիճանի 

համար:  Դիմորդները պետք է. 

• ունենան միջնակարգ դպրոցի վկայական, որը պետք  է համապատասխանի հրավիրող 

համալսարանի պահանջներին (TG3),  կամ 



• տվյալ պահին սովորելիս լինեն համագործակցող բուհի բակալավրի ծրագրում (TG1): 

Բակալավրիատում ընդգրկված առաջին խմբի ուսանողները պետք է իրենց մայր բուհում 

հաջողությամբ ավարտած լինեն առնվազն մեկ ուսումնական տարի: 

Մագիստրատուրան (MA) բուհական ծրագրի երկրորդ աստիճանն է, որը հաջորդում է 

բուհական առաջին աստիճանին կամ ուսուցման համարժեք մակարդակին: 

Մագիստրատուրայում սովորելու համար թիրախային 1-ին խմբի դիմորդները (TG1) կարող են 

դիմել փորձի փոխանակման ծրագրին, իսկ երկրորդ և երրորդ խմբի դիմորդները (TG2 և 

TG3)`բակալավրի լրիվ աստիճանի համար: Դիմորդները պետք է 

• ընդգրկված լինեն համագործակության մեջ գտնվող համալսարաններից որևէ մեկի 

մագիստրատուրայում (TG1); 

• ունենան բակալավրի կամ դրան համարժեք այլ համալսարանական աստիճան   (TG2 և 

TG3): 

Ասպիրանտուրան (Եվրոպական կրթական համակարգում` դոկտորանտուրա, PhD) 

բուհական կրթության ուսումնական և հետազոտական գիտական ծրագրի երրորդ`վերջին  

աստիճանն է, որը  տալիս է բուհերի կողմից ընդունվող դոկտորի (թեկնածուի)աստիճան: 

Ասպիրանտուրայում սովորելու համար առաջին և երկրորդ խմբի դիմորդները (TG1 և TG2) 

կարող են մասնակցել փորձի փոխանակման ծրագրին կամ ստանալ ասպիրատական լրիվ 

ուսուցում, իսկ երրորդ խմբի դիմորդները (TG3) կարող են մասնակցել միայն ասպիրանտական 

լրիվ ուսուցմանը: Դիմորդները պետք է 

• գրանցված լինեն համագործակցող բուհերից որևէ մեկի  ասպիրանտուրայում 

(փոխանակաման ծրագրին մասնակցելու նպատակով) (TG1); 

• ունենան  մագիստրոսի կամ դրան համարժեք բուհական կրթություն (TG1, TG2, TG3): 

Հետդոկտորական ծրագիրը հետևում է բուհական ասպիրանտական ծրագրին, առաջադրվում է 

բուհի կամ հետազոտական կազմակերպության կողմից ազգային օրենսդրությանը համաձայն: 

Հետդոկտորական կրթաթոշակի համար դիմորդները պետք է ունենան գիտությունների 

թեկնածուի աստիճան: 

բ) ԱԱԱԱշշշշխխխխաաաատտտտաաաակկկկաաաազզզզմմմմիիիի    շշշշաաաարրրրժժժժոոոոււււննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Աշխատակազմի դիմումները հնարավոր են միայն առաջին խմբի դիմորդների համար (TG1): 

Դիմորդները պետք է ընդունվեն եռակողմ համաձայնության հիման վրա: Աշխատակազմը պետք 

է ներկայացնի հատուկ աշխատանքային ծրագիր` համաձայնեցված մայր բուհի, հյուրընկալող 

բուհի և տվյալ անհատի կողմից: Աշխատանքը կարող է ներառել դասավանդում, 

վերապատրաստում, հետազոտություն կամ հատուկ մասնագիտական դասընթացներ: 

Դիմորդները պետք է աշխատեն ակադեմիական կամ վարչական  կազմում համագործակցող 

համալսարաններից  որևէ մեկում: 



Թեկնածուների համապատասխանության հետևյալ չափանիշներն  առավել կարևոր են. 

•  Թեկնածուները պետք է ունենան հրավիրող երկրում գործածվող լեզվի բավարար 

գիտելիք;  

• Դիմումներն ընդունելու պահին վերջին 5 տարիների ընթացքում չպետք է 12 ամսից ավել 

բնակված կամ այլ գործունեություն ծավալած լինեն եվրոպական երկրներից որևէ մեկում 

(այս կետը չի վերաբերում երրորդ խմբի թեկնածուներին); 

• Թեկնածուները չպետք է մասնակցած  լինեն Էրազմուս Մունդուս ծրագրի  

(շարժունության փուլ 2-րդ)  որևէ այլ ծրագրում : 

ԴԴԴԴիիիիմմմմոոոոււււմմմմննննեեեերրրրիիիի    կկկկաաաաննննչչչչըըըը    

EMINENCE նախագծի դիմումների երկրորդ կանչը և EMINENCEII նախագծի առաջին կանչը 

մեկնարկել է ս. թ. հոկտեմբերի 28-ից: Էլեկտրոնային դիմումների ներկայացնան 

վերջնաժամկետն է դեկտեմբերի 13-ը: Թղթային տարբերակով դիմումներն ընդունվում են մինչև 

դեկտեմբերի 27-ը: 

Նախագծերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ  EMINENCE և 

EMINENCEII նախագծերի հիմնական կայքերում` 

http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE 

http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII  

 

Դիմումները կընդունվեն առցանց ըստ կայքում տեղադրված դիմումների ձևի: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաաթթթթոոոոշշշշաաաակկկկննննեեեերրրրըըըը    ննննեեեերրրրաաաառռռռոոոոււււմմմմ    եեեենննն        

• կեցության համար ամսական ծախսերը 

• ապահովագրական ծախսերը` ամսական մինչև 75 € 

• ճանապարհածախսը`250-1500 € 

• կրթության վարձը` տարեկան մինչև 3000 € 

Կրթաթոշակների կեցության  ամսական գումարը կախված է շարժունության մակարդակից. 

 Կեցության  ամսական գումարը 

Բակալավրիատ 1 000 € 

Մագիստրատուրա 1 000 € 

Ասպիրանտուրա 1 500 € 

Հետդոկտորական 

հետազոտություն 

1 800 € 



Աշխատակազմ 2 500 € 

 

Կեցության  ամսական գումարը կվճարվի ծրագրի հաղթողներին ամսական կտրվածքով ըստ 

նրանց ակադեմիական գործունեության և պաշտոնական պահանջների կատարման 

գնահատման:  Ճանապարհածախսը (ներառյալ ապահովագրումը և մասնակցության ծախսերը) 

պետք է հոգա համակարգող հաստատությունը Եվրամիության դրամաշնորհից, որը 

ֆինանսավորվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից: Համագործակցությունը 

կրթաթոշակակիրներին կտրամադրի բարձրորակ անհատական ապահովագրության, որը 

վերաբերում է ծրագրի տևողության ընթացքում առողջությանը, ճանապարհորդության 

ընթացքում հնարավոր կամ այլ պատահարներին: 

IV. IV. IV. IV. ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաաթթթթոոոոշշշշաաաակկկկննննեեեերրրր    թթթթիիիիրրրրաաաախխխխաաաայյյյիիիինննն    եեեերրրրրրրրոոոորրրրդդդդ    խխխխմմմմբբբբիիիի    հհհհաաաամմմմաաաարրրր (TG3) (TG3) (TG3) (TG3)    

EMINENCE և EMINENCEII նախգծերը հատուկ ուշադրություն են դարձնում սոցիալական կամ 

քաղաքական պատճառներով պայմանավորված խոցելի խմբերին պատկանող անձանց` 

հնարավորություններ ստեղծելով նրանց համար կրթության բնագավառում: Այս 

կրթաթոշակները կտրվեն այն ուսանողներին, որքեր Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Բելառուսի, 

Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիներ են, եթե նրանք ներկայացնեն 

համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք կապացուցեն նրանց պատկանելությունը այս 

նպատակային խմբին և եթե նրանք արդարացնեն ընդունելության չափանիշները կրթության 

յուրաքանչյուր մակարդակի համար: Խոցելի խմբերին պատկանող դիմորդները պետք է 

համապատասխանեն հետևյալ հատուկ չափանիշներին. 

1. Փախստականի կարգավիճակ ունեցով անձինք (ըստ Եվրոպական ընդունող երկրների 

միջազգային կամ ազգային օրենսդրության); 

2. Ապաստան հայցողներ համարվող անձինք (ըստ Եվրոպական ընդունող երկրների 

միջազգային կամ ազգային օրենսդրության);  

3. Անձինք, ովքեր կարող են ապացուցել, որ իրենք երթարկվել են բուհի կողմից անհիմն 

խտրականության ռասայական, էթնիկ, կրոնական, քաղաքական, գենդերային կամ 

սեռական պատճառներով; 

4. Հատուկ ազգային քաղաքականության կամ դաժանորեն տեղահանված (IDPs) բնիկներ 

համարվող  անձինք: 

ԿԿԿԿաաաարրրրևևևևոոոորրրր    էէէէ.... տնտեսական վատ վիճակում գտնվողները կամ հաշմանդամները 

նպատակային երրորդ խմբին (TG3) չեն պատկանում:  

 

ԵԵԵԵրրրրրրրրոոոորրրրդդդդ    խխխխմմմմբբբբիիիի    դդդդիիիիմմմմոոոորրրրդդդդննննեեեերրրրիիիի    հհհհննննաաաարրրրաաաավվվվոոոորրրրոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննննննեեեերրրրըըըը (TG3) (TG3) (TG3) (TG3)    

 



Երրոդ խմբին  պատկանող բակալավրի ծրագրի թեկնածուները կարող են ստանալ 

36.000€ + ճանապարհածախսը և ապահովագրությունը EMINENCE կոնսորցիումի մեջ 

ընգրկված Եվրամիության որևէ հաստատությունում 3 տարի բակալավրի լրիվ ծրագրով 

սովորելու համար: Նրանք պետք է ներկայացնեն միջնակարգ կրթությունը հավաստող 

փաստաթուղթ:  

  Երրոդ խմբին  պատկանող մագիստրոսական ծրագրի թեկնածուները կարող են ստանալ 

24.000 € + ճանապարհածախսը և ապահովագրությունը EMINENCE կոնսորցիումի մեջ 

ընգրկված Եվրամիության որևէ հաստատությունում 2 տարի մագիստրոսի լրիվ ծրագրով 

սովորելու համար: Նրանք պետք է ներկայացնեն բակալավրի դիպլոմ կամ դրան համարժեք 

որևէ փաստաթուղթ:  

Երրոդ խմբին  պատկանող թեկնածուական ծրագրի դիմորդները կարող են ստանալ 

36.000 € + ճանապարհածախսը և ապահովագրությունը: Նրանք պետք է ներկայացնեն 

մագիստրոսի դիպլոմ կամ դրան համարժեք բուհական ծրագրի որևէ փաստաթուղթ, որով 

իրավունք կունենան մասնակցելու EMINENCE կոնսորցիումի մեջ ընգրկված Եվրամիության 

որևէ հաստատությունում թեկնածուական ծրագրով սովորելու  համար:  

 

Օգտակար կապեր. 

Էրազմուս Մունդուսի փուլ 2 ծրագրի վեբ-կայքը. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php 

 

EMINENCE-ին արագ հարցադրումներ անելու բաժին. 

http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php?faq,13 

 

Կոնտակտային կապեր 

Դիմորդները կամ այլ հետաքրքրվող մարնինները կարող են տեղեկություն ստանալ իրենց 

տեղային բուհից (օր. ծրագրի տեղային  համակարգողից): 

Սոֆյա Բաբայան, հեռ.` +374 94344 299, էլ.փոստ` sofyababayan@yandex.ru  

Գոհար Դոխոլյան, հեռ.` +374 93 80 86 63, էլ.փոստ` dokholyangohar@mail.ru  


