
Արմինե Խաչատրյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Աթենքի տնտեսագիտություն և բիզնեսի համալսարան  
 
 

   ASUE Հայաստանում և ASUE Հունաստանում: Զարմացած եք? Այո, 
Աթենքում AUEB-ը երբեմն անվանում են նաև ASUE: Լավագույն 
համալսարանն ու լավագույն դասախոսներն իր ուսանողների համար... 
Աթենքի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի Համալսարանը դարձավ ինձ 
համար ավելին քան պարզապես համալսարան: Այն վայր է, որտեղ ես 
հնարավորություն ստացա բազմաթիվ հետաքրքիր փաստեր սովորելու 
աշխարհի տարբեր հանրահայտ կազմակերպությունների մասին, որտեղ 
հավաքվել էին տարբեր մշակույթների պատկանող մարդիկ և բազում 
ընկերներ ձեռք բերել: 
   Այցելելով Հունաստան` դուք մեծ հնարավորություն ունեք տեսնելու 
դրախտը: Կա մի պատմություն, որ հույները պատմում են յուրաքանչյուր 
անցորդի... Երբ Աստված բաշխում էր աշխարհն ազգերի միջև, նա մաս 
հանեց բոլորին` բացի հույներից: Վերջիններս եկան Աստծու մոտ և 

հարցրին, թե ինչ պետք է անեն առանց հողի: Եվ Աստված տվեց նրանց մի մասնիկ իր 
Դրախտից: Եվ Հունաստանն իրոք դրախտ է իր գեղեցիկ բնությամբ և չքնաղ մարդկանցով: 
Հունաստանում ես անցկացրի հինգ ամիս, որոնք թվացին ինձ ընդամենը հինգ վայրկյան, չէ՞ որ, 
ինչպես ասել է Հենրի Միլլերը,  «Մի ամբողջ կյանք է հարկավոր բացահայտելու Հունաստանը, 
բայց մի վայրկյանն անգամ բավարար է սիրահարվելու նրան»: 
 
 
Արմինե Սարգսյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Աթենքի տնտեսագիտություն և բիզնեսի համալսարան  
 

   Ողջու՜յնֈ Ես Արմինե Սարգսյանն եմ՝ ֆինանսական ֆակուլտետի 
3-րդ կուրսի ուսանողուհի: Արդեն չորս ամիս է, ինչ սովորում եմ 
Աթենքի բիզնեսի և տնտեսագիտության համալսարանում և 
ցանկանում եմ կիսվել իմ էրազմուսյան պատմությամբֈ 
   Դեռ 1-ին կուրսից նպատակ եմ ունեցել ուսումս շարունակել 
արտերկրում, որովհետև կարծում եմ՝ դա հիանալի 
հնարավորություն է բարելավելու համար օտար լեզվի 
իմացությունը, խորացնելու գիտելիքները և, ինչու չէ, նաև 
ճանապարհորդելուֈ Այդ հնարավորությունն ինձ տվեց «Էրազմուս+» 
ծրագիրը՝ միաժամանակ իրականացնելով իմ մեկ այլ նպատակ ևս՝․ 

այցելել աշխարհի հնագույն կենտրոննորից մեկը համարվող 
Հունաստանըֈ 
   Արդեն մնացել է մեկ ամիս, մինչ ես կլքեմ այս ջերմ երկիրը, բայց 
կարող եմ վստահ ասել, որ այստեղ անցկացրած ժամանակը 

կյանքիս լավագույն շրջաններից է, որն ընդմիշտ  կհիշեմֈ Այստեղ հնարավորություն ունեցա 
ստանալ նոր գիտելիքներ օտարերկրյա դասախոսներից, կիրառել դրանք հատուկ մեթոդների 
օգնությամբ՝ զարգացնելով թիմում աշխատելու ունակությունսֈ Ընկերանալով աշխարհի 
տարբեր անկյուններից եկած ուսանողների հետ՝ բացահայտեցի նրանց առօրյան, մշակույթը և 
սովորույթները՝ չմոռանալով նաև արժանի կերպով ներկայացնել մեր երկիրը, պատմությունը, 
անգամ սովորեցնել նրանց հայերենֈ Այս ամենից զատ հատկապես հիշարժան եմ համարում 
այն ժամանակը, որն անցկացրել եմ ընկերներիս հետ՝ ճանապարհորդելով ու բացահայտելով 
արևոտ Հունաստանն ու եվրոպական մի շարք զարգացած երկրներ` անընդհատ գտնվելով 
արկածների և ուրախ միջադեպերի կենտրոնումֈ Եվ իրոք, գտնվելով էրազմուսյան այս 
եռուզեռում՝ ես նորովի բացահայտեցի ինքս ինձ, դարձա ավելի ինքնուրույն, ընդլայնվեց 
աշխարհայացքս ու մտածելակերպսֈ 
   Կիսվելով իմ տպավորություններով՝ ուզում եմ հավատացնել, որ Էրազմուսը դարձնում է 
անհնարինը հնարավոր, և աշխատասիրության ու նպատակասլացության շնորհիվ կարող ես 
հասնել ամեն ինչիֈ Վերջում կցանկանամ կիսվել իմ սիրելի մտքերից մեկով․ «Աշխարհը նման է 



գրքի և նրանք, ովքեր չեն ճանապարհորդում ու բացահայտում այն, կարդում են միայն մեկ 
էջը»ֈ 
 
 
Մարիամ Գևորգյան, Մարինե Հակոբյան և Լիանա Պողոսյան  
Կառավարման ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Աթենքի տնտեսագիտություն և բիզնեսի համալսարան  
 

   Էրազմուսյան կյանքը վառ ու գունավոր է 
Աթենքումֈ Եթե միայն հնարավորություն 
ընձեռնվեր, կրկին կվերապրեինք ամեն 
ակնթարթըֈ Այն մի յուրօրինակ էջ է մեր կյանքի 
պատմության մեջ՝ լի բազում հետաքրքիր և նոր 
իրադարձույթուններովֈ Մենք կարողացանք 
կարճ ժամանակահատվածում գտնել հրաշալի 
ընկերներ, ովքեր կշարունակեն մնալ մեր 
կյանքում անկախ տարածական 
խոչընդոտներիցֈ Մեզ հնարավորություն տրվեց 
ճանապարհորդել հունական անասելի գեղեցիկ և 
տպավորիչ կղզիներով, և ոչ միայնֈ Ինչ 
վերաբերում է մեր հիմնական նպատակին՝ 
ուսումնառությանը, այն նույնիսկ գերազանցեց 

մեր սպասելիքներըֈ Փորձառու դասախոսների օգնությամբ ձեռք բերեցինք և՛ տեսական, և՛ 
պրակտիկ նորանոր գիտելիքներֈ Շնորհակալ ենք, Էրազմուսը մեր կյանքի աննկարագրելի, 
անփոխարելի և, անշուշտ, լավագույն իրադարձություններից էր, որ կարող էր երբևէ պատահելֈ   
Փորձի՛ր բաց չթողնել քո շանսըֈ 
 
 
Դավիթ Առաքելյան 
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Աթենքի տնտեսագիտություն և բիզնեսի համալսարան  
 

   Զինվորական ծառայությունս ավարտելուց 
հետո ես ունեի հստակ համոզմունք, որ իմ 
երկրին առավել պիտանի լինելու համար ինձ 
հարկավոր է կրթական հնարավորիս բարձր 
մակարդակֈ Այդպես իմ առջև դրեցի 
արտասահմանում կրթություն ստանալու 
նպատակըֈ ՀՊՏՀ ղեկավարության և 
ERASMUS+ ծրագրի շնորհիվ ես այդ 
հնարավորությունը ստացաֈ  
   Ուսանելով Աթենքի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանում՝ ձեռք եմ 
բերել ոչ միայն խիստ արդիական 
ակադեմիական գիտելքներ, այլև շատ այլ 
հմտություններ, որոնք առավել բարձր են 
գնահատվում աշխատաշուկայումֈ Նաև 
անչափ բարձր եմ գնահատում բոլոր 
շփումներն այլ համալսարաններից ժամանած 

ուսանողների հետ․ նրանց հետ մտքերի փոխանակումը հսկայական ազդեցություն է ունեցել և 

ընդլայնել է մտահորիզոնսֈ Այս ամիսների ընթացքում ինձ համար բացահայտեցի 
ապրելակերպի, արժեքների, մտածողության, կյանքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի 
տարբերվող, նույնիսկ իրարամերժ մոտեցումներֈ Աթենքից ես հեռացա իսկապես հարստացածֈ  
Հարստացած նոր ընկերներով, պիտանի գիտելիքներով և անմոռանալի հիշողություններովֈ 
 
 
 



Արփինե Ջրաղացպանյան  
Ֆինանսական ֆակուլտետ, մագիստրատուրայի 1-ին կուրս 
Պոզնանի տնտեսագիտություն և բիզնեսի համալսարան  
 

   Միշտ ոգևորված լինելով արտասահմանում սովորելու 
գաղափարով՝ «Էրազմուս+» փոխանակման ծրագրին դիմելուց 
հետո` ընդունվեցի Պոզնանի տնտեսագիտության ու բիզնեսի 
համալսարան:  Այս 5 ամիսները կյանքի մեծ փորձ, 
ինքնուրույնություն, գիտելիք, ցանկացած իրավիճակից լուծում 
գտնելու ունակություն, տարբեր մշակույթների ու սովորույթների 
տեր մարդկանց հետ շփման եզրեր գտնելու ու ընկերական ամուր 
հարաբերություններ ստեղծելու,  ճանապարհորդելու,  բազմաթիվ 
նոր արժեքներ գիտակցելու ու վերաարժևորելու հնարավորություն 
տվեցին, ինչը, կարծում եմ, ամենակարևոր  ձեռքբերումներից է: 
Էրազմուսյան անմոռանալի օրերը շուտով մոտենում են ավարտին: 
Շատ եմ կարոտելու համալսարանս, ընկերներիս, Լեհաստանն ու 
այստեղի առօրյան: Սակայն պատրաստվում եմ վերադառնալուն 
պես կիրառել ստացածս ահռելի փորձը ու խորհուրդ եմ տալիս մյուս 

ուսանողներին նույնպես ունենալ այս ներդրումը իրենց կյանքում: 
 
 
 
 
Դավիթ Աղաբեկյան  
Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս  
Միշկոլցի համալսարան  
 

   Արտասահմանում սովորելը միշտ եղել է նպատակներիցս մեկըֈ 
2015 թվականին, երբ ընդունվեցի ՀՊՏՀ և իմացա Էրազմուս+ 
ծրագրի մասին, սկսեցի հետաքրքրվել մանրամասներով և, 
բարեբախտաբար, ուսումնառությանս երրորդ տարվա երկրորդ 
կիսամյակը անցկացրի Հունգարիայի Միշկոլցի համալսարանումֈ 
Միշկոլցում սովորելը ինձ տվեց բազմաթիվ հնարավորություններ: 
Ծանոթացա ուսուցման այլ մեթոդների, հնարավորություն ունեցա 
ապրելու այլ մշակույթում՝ այլ սովորույթներով ու 
աշխարհայացքով լի, և, որ ամենակարևորն է, ձեռք բերեցի 
ընկերներ աշխարհի տարբեր անկյուններից, ովքեր կարճ 
ժամանակում դարձան իմ էրազմուսյան ընտանիքը: Վստահորեն 
կարող եմ ասել, որ էրազմուսը կյանքիս լավագույն 
ժամանակաշրջանն էֈ Շատ շնորհակալ եմ ՀՊՏՀ-ին՝ 

մասնավորապես արտաքին կապերի բաժնին, ինձ այս հնարավորությունը ընձեռելու համարֈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Մանե Բաբայան 
ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս  
Միշկոլցի համալսարան  
 

 
   Ողջույնֈ Ես Մանեն եմ՝ Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսության կարգավորման 
և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ֆակուլտետի 2-
րդ կուրսի ուսանող, և այս տարի ինձ հնարավորություն ընձեռվեց 
Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում ուսումնառությունս 
շարունակել Հունգարիայի Միշկոլց քաղաքի համալսարանումֈ 
Վստահ կարող եմ ասել, որ շարժունակության այս ծրագիրը 
լավագույն փորձն ու հիշողություններն է տվել ինձֈ Միշկոլցում 
գտնվելու առաջին իսկ օրերից զգացի ինձ հարազատ 
միջավայրում՝ շնորհիվ նոր ձեռք բերած ընկերների ու լավ 
մթնոլորտի, ինչը ինձ օգնեց արագ հարմարվել առօրյայի 
փոփոխություններինֈ Էրազմուս+ ծրագրին մասնակցելը ինձ 
հնարավորություն տվեց ծանոթանալու նոր մշակույթների հետ, 
խորացնելու գիտելիքներս տնտեսագիտության ոլորտում, 
ուսուցանելու ժամանակակից մեթոդներին ծանոթանալու, ձեռք 

բերելու հավատարիմ ու լավ ընկերներ, ճանապարհորդելու ու ունենալու բավականին շատ 
անմոռանալի հիշողություններֈ Եվ եթե դու էլ հետաքրքրված ես արտերկրում ուսումդ 
շարունակելու հնարավորությամբ, ապա անկասկած դիմի՛ր ծրագրին և փորձի՛ր ուժերդֈ Եվ մի՛ 
մտածիր ճանապարհիդ հանդիպող խնդիրների ու խոչընդոտների մասին, քանի որ մեր 
արտաքին կապերի բաժինը ցանկացած հարցում կանգնած է ուսանողների կողքինֈ Եթե 
հնարավորություն լիներ, ապա անկասկած կցանկանայի ևս մեկ անգամ մասնակցել այս 
ծրագրինֈ Վերջում, իհարկե, կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ինձ ընձեռված այսպիսի 
հնարավորության համարֈ 
 
 
Էմմա Ումիթյան 
Հաշվապահություն և աուդիտի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Հասսելթի համալսարան 

 
   Ես մեկն եմ այն հաջողակ ուսանողներից, ում հնարավորություն 
ընձեռվեց դառնալ «Էրազմուս +» ծրագրի մի մասնիկը: Բելգիայում 
անցկացրած այս մեկ կիսամյակը դարձավ իմ կյանքի մի 
անփոխարինելի փորձ՝ տալով հնարավորություն այցելելու 
տարբեր երկրներ, մոտիկից շփվելու տարբեր մշակույթների հետ, 
ծանոթանալու եվրոպական կրթական համակարգին, ինչու չէ, նաև 
վերցնելու այն լավն ու դրականը, որը կարող եմ օգտագործել ի 
նպաստ իմ երկրի: Հասսելթի համալսարանը տվեց ինձ բազմաթիվ 
մասնագիտական պրակտիկ գիտելիքներ: Մասնակցեցի տարբեր 
միջոցառումների, իսկ համալսարանում կազմակերպված 
մշակութային երեկոն առիթ հանդիսացավ ևս մեկ անգամ 
ներկայացնելու հայկական հարուստ պատմությունն ու մշակույթն 
ամբողջ աշխարհին: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հրաչ Հարությունյան  
Հաշվապահություն և աուդիտի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Հասսելթի համալսարան 
 

    «Էրազմուս» ծրագիրը հնարավորություն է 
ընձեռում մի քանի ամիս ուսանել 
արտասահմանյան ճանաչված բուհերից մեկում: 
Ծրագրի մասին կարող եմ միայն դրականորեն 
արտահայտվել: Առաջինն, իհարկե, գիտելիքների 
հարուստ ու լայն այն պաշարն է, որը ձեռք ես 
բերում բարձրակարգ մասնագետների և ուսուցման 
ինտերակտիվ համակարգի շնորհիվ և որը կարող ես 
լայնորեն կիրառել պրակտիկայում: Ոչ պակաս 
կարևոր է նաև տարբեր ազգերի մշակույթին 
ծանոթանալն ու նոր ընկերներ ձեռք բերելը: Մենք, 
օրինակ, մշակութային երեկոներից մեկի 
շրջանակներում ներկայացրինք մեր խոհանոցն ու 
ճաշակեցինք զանազան համեղ ուտեստներ՝ 
պատրաստված այլ ուսանողների կողմից: Վերջում 
չեմ կարող նաև չնշել, որ, լինելով Եվրոպայում, դու 
հնարավորություն ունես այցելել զանազան 
երկրներ. ճամփորդել, ճամփորդել, ճամփորդել: 

 
 
 
Լիլիթ Մկրտչյան  
Կառավարման ֆակուլտետ, մագիստրատուրա 1-ին կուրս  
Հասսելթի համալսարան 
 
   Ես Լիլիթն եմֈ «Էրազմուս +» ծրագրի շնորհիվ հնարավորություն եմ ստացել սովորելու 
Հասսելթի համալսարանում (Բելգիա)ֈ Համալսարանը տարածաշրջանում հայտնի է իր 
դասախոսական կազմով և առաջատար ուսման մեթոդներովֈ Հասսելթը Բելգիայի հնագույն 
քաղաքներից է, և ես շատ ուրախ եմ, որ հենց այստեղ եմ սովորում, քանի որ դա ինձ 
հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ծանոթանալու եվրոպական կրթական համակարգին, այլև 
հնագույն ավանդույթներինֈ   
   «Էրազմուս +» ծրագիրը հիմնականում ասոցացվում է ճամփորդության, ակտիվ 
երիտասարդական կյանքի հետ, բայց Հասսելթի համալսարանի յուրահատկությունն այն է, որ 
այստեղ ուսանողները այդ ամենից զատ ստանում են որակյալ կրթություն, հիմնարար 
գիտելիքներ, որոնք, անկասկած, փարոս կլինեն գալիք հաջողությունների ճանապարհինֈ  

   Կարելի է անվերջ պատմել այստեղ անցակցրած օրերի 
մասին, բայց կցանկանայի հատկապես նշել մի քանի 
առավելություններ, որոնք շատ են կարևորվում իմ կողմիցֈ 
Դրանք են․ 

1. Գիտելիքների խորացման հնարավորություն 
եվրոպական ուսումնառության շնորհիվֈ 

2. Ճանապարհորդելու հնարավորություն, ինչը 
երազանք էր թվում մինչ այստեղ հայտնվելըֈ 

3. Ինքնուրույնության ձեռքբերում, ինչը շատ 
կարևոր է ամբողջ կյանքի համարֈ 

4. Ծանոթացում տարբեր ազգերի մշակույթներին և 
հնարավորություն ներկայացնելու սեփականըֈ 

Այսպիսով, փորձեցի հնարավորինս մանրամասն պատմել 
իմ տպավորությունների մասին, բայց, ինչպես ասում են, ավելի 
լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան հազար անգամ լսելֈ Ուստի 

ցանկանում եմ, որ բոլորը դառնան այս ամենի մի մասը և առաջին քայլերն անեն հաջողության 
իրենց ճանապարհը կառուցելու նպատակովֈ 
 



 
Հերմինե Ֆանյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Հասսելթի համալսարան 
 
   Ողջույնֈ Ես Հերմինեն եմ ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետից, սովորում եմ 3։րդ կուրսում, 
այժմ՝ Բելգիայի Հասսելթի համալսարանումֈ Հաճախ են հարցնում՝ ինչ է Էրազմուսը և ինչ 
կարող է այն տալ. մեկ բառով կարող եմ ասել Էրազմուսը հնարավորություն է, երազանքներն ու 
նպատակներն իրականացնելու հնարավորությունֈ Մինչ այստեղ գալը մտքովս էլ չէր կարող 
անցնել, որ երբևէ ունեցած ցանկություններս կարող են դառնալ իրականֈ Այո՛, Էրազմուսը 
անհնարը հնարավոր դարձնելու հնարավորություն էֈ  
   Էրազմուսը նաև բացահայտում է. նրա շնորհիվ մի այլ կողմից ես ինքդ քեզ ճանաչում ու 
բացահայտում մինչ այդ անհայտ հատկանիշներ, ձեռք բերում վստահություն, որ ինքդ էլ կարող 
ես անել ամեն ինչֈ  

   Ի վերջո, կարող եմ ասել, որ Էրազմուսը 
արկած էֈ Այս մի քանի ամիսների 
ընթացքում այնքան իրադարձություններ 
են պատահել՝ անհավանական, երբեմն 
անելանելի թվացող, երբեմն չափից դուրս 
զվարճալի, երբեմն էլ անչափ հաճելի, որ 
չես կարողանում բոլորը միանգամից 
մտաբերելֈ Էրազմուսը մեկ բառով, թերևս, 
անհնար է նկարագրելֈ Անհրաժեշտ է նշել, 
որ այն ինձ տվել է ընկերներ աշխարհի 
տարբեր երկրներից, հնարավորություն է 
տվել հաղորդակցվել այլ մշակույթների 
հետ և Հայաստանը իր մշակույթով և 
տնտեսությամբ հանդերձ ներկայացնել 
այլազգի մարդկանցֈ Այս մեկ կիսամյակը 
կարևորվում է հատկապես կրթության 

բարձր մակարդակովֈ Գիտելիքների մի ամբողջ պաշար ձեռք բերելը, անգլերեն լեզվի կիրառումը 
և բարելավումը, վերոնշյալ բոլոր փոփոխություններն ու ձեռքբերումները հնարավոր չէին լինի 
առանց ՀՊՏՀ արտաքին կապերի բաժնի, ում ես անչափ շնորհակալ եմ: 
 
 
Գոհար Մովսիսյան 
ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետ, մագիստրատուրայի 1-ին կուրս 
Հասսելթի համալսարան 
 

   Ես Գոհար Մովսիսյանն եմ, այժմ ուսանում եմ Բելգիայի Հասսելթ 
քաղաքում. ինչո՞ւ, որովհետև տարիներ շարունակ երազանք եմ 
ունեցել կրթությունս շարունակել արտասահմանում, սակայն լուրջ 
քայլեր չէի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ: Եվ վերջապես «dreams come 
true»: Բելգիայի Հասսելթ համալսարանում որպես փոխանակային 
ուսանող 2017-18թթ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակը 
անկացնելու համար հավելյալ ազատ տեղեր են ստեղծվում, որոնք էլ 
հենց առաջարկվում են Հայաստանին: Այսպես սկսվեց իմ կյանքի 
Էրազմուսյան փուլը: Դժվար է հակիրճ նկարագրել այն բոլոր հույզերն 
ու ապրումները, որոնք տածել եմ այս 5 ամիսների ընթացքում:  Երևի 
թե բոլորիս էլ հայտնի է, որ այս ծրագիրը շատերի համար 
ճանապարհորդության բացառիկ հնարավորություն է: Ես նույնպես 
բացառություն չեմ. «Էրազմուս+»-ն ինձ հնարավորություն տվեց 
գտնվել աշխարհի այնպիսի քաղաքներում, որոնք, թերևս շատերիս 
համար, ինչ-որ չափով կարող էին անհասանելի թվալ: Բայց խոսելով 
Հասսելթի համալսարանի մասին՝ նպատակահարմար եմ գտնում 
շեշտը ավելի շատ դնել այն կրթության վրա, որն ինձ տվել է 
Հասսելթը: Անգնահատելի եմ համարում այն բոլոր ակադեմիական և 



պրակտիկ գիտելիքներն ու փորձառությունը, որոնք ձեռք եմ բերել այստեղ: Եթե եկել ես 
Հասսելթ, պետք է սովորես, ուրիշ տարբերակ չունես: Այժմ ամփոփելով իմ կյանքի էրազմուսյան 
փուլը՝ կարող եմ ասել, որ այս համալսարանը շատ մեծ դերակատարում ունեցավ իմ՝ առավել 
ճկուն մասնագետ դառնալու, և ինչու ոչ, մտածելակերպովս ավելի զարգանալու գործում: Հենց 
միայն դրա համար «Էրազմուս+»-ին շնորհակալություն հայտելը շատ քիչ է: Պարզապես 
խորհուրդ կտամ բոլոր նպատակասլաց մարդկանց. “make dreams goals”, իհարկե «Էրազմուս+»-
ի «թեթև ձեռքով»: 
 
 
Ինգա Սեդրակյան 
ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս 
Հասսելթի համալսարան 
 

   «Էրազմուս+» ծրագիրն ինձ մեկ կիսամյակ 
Հասսելթի համալսարանում սովորելու 
հնարավորություն տվեցֈ Այս ծրագիրը կարելի է ոչ 
միայն ուսումնական, այլև մշակութային համարել, 
քանի որ դրա շրջանակներում ես ծանոթացա մի շարք 
երկրների մշակույթներին և մարդկանցֈ 
Ուսումնառության տեսանկյունից՝ սովորեցի այնպիսի 
առարկաներ, որոնց իմացությունը կարող է 
մրցակցային առավելություն հանդիսանալ 
հետագայումֈ  Հասելթի համալսարանը համարվում է 
փոքր համալսարանների շարքում լավագույններից, և 
այստեղ սովորելով՝ լիովին ինտեգրվում ես 
եվրոպական ուսանողական կյանքինֈ 

 
 
 
Կարեն Օրդյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Հասսելթի համալսարան 
 

   Հետաքրքրված լինելով արտասահմանում 
սովորելու ծրագրերով` դիմեցի Erasmus+ 
փոխանակման ծրագրինֈ Հենց սկզբից էլ 
նպատակ ունեի սովորել Բելգիայի Uhasselt 
համալսարանում և վստահ կարող եմ ասել, որ 
սպասելիքներս արդարացված ենֈ Այս ծրագրի 
շնորհիվ ձեռք բերեցի ընկերեր աշխարհի տարբեր 
ծայրերից, մեկ կիսամյակ հնարավորություն 
ունեցա ուսանել ամբողջովին տարբեր 
ուսումական մեթոդներով, իսկ պրոֆեսիոնալ 
դասախոսական աձնակազմի տված կիրառական 
գիտելիքները պետք կլինեն ամբողջ կյանքի ու 
հետագա մասնագիտացման ընթացքումֈ Իզուր չի 
ասված, որ Erasmus-ը կյանք է մի քանի ամսումֈ  

Այդ մի քանի ամսվա մեջ հասցնում ես նույնիսկ այնքան ճամփորդել, այնքան տարբեր 
մշակութային միջավայրերում լինել, որ մյուսները մի ամբողջ կյանքում չեն հասցնեւմֈ Ուստի 
եթե ցանկանում եք ձեռք բերել փորձ ողջ կյանքի համար, բաց մի թողեք այս 
հնարավորությունըֈ 
 
 
 
 
 
 
 



Հռիփսիմե Մանասյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա 1-ին կուրս  
Բրատիսլավայի Տնտեսագիտության և Կառավարման դպրոց 
 

   Ողջույն, ես Հռիփսիմեն եմ, Կորպորատիվ ֆինանսներ 
մասնագիտության առաջին կուրսի մագիստրատուրայի 
ուսանողուհի, ով ուներ արտերկրում սովորելու մեծ 
ցանկություն սկսած ավագ դպրոցի տարիներիցֈ 2018թ. 
փետրվարի 1-ն էր, երբ ժամանեցի Բրատիսլավա, քաղաք, 
որտեղ թողեցի սրտիս զգալի մասըֈ Ի՞նչ տվեց ինձ Սլովակիանֈ 
Նախ և առաջ, հնարավորություն լքելու «հարմարավետության 
գոտին», էլ ավելի կայանալու որպես մասնագետ, 
բացահայտեցի 12 նոր երկիր ու «անհաշվելի» քաղաքներ և, 
վեջապես, անգնահատելի կյանքի փորձ՝ կատարելագործվելով 
որպես անհատականությունֈ Ես ստացա հնարավորություն 
անցկացնելու ուսումնառությանս գարնանային կիսամյակը 
Բրատիսլավայի Տնտեսագիտության և Կառավարման դպրոցում 
և կարող եմ անկեղծորեն նշել, որ դա կյանքիս լավագույն 
ժամանակաշրջանն էրֈ Ապրում էի ուսանողական 
հանրակացարանում, ուր հավաքված էին ուսանողներ գրեթե 

բոլոր մայրցամաքներից, և կարճ ժամանակում դարձանք մեծ բազմազգ ընտանիքֈ Ես ստանձնել 
էի էական պատասխանատվություն, քանի որ բացի ուսանող լինելուց, նաև Սլովակիայում 
Հայաստանի ներկայացուցիչն էի և կարծում եմ՝ պատվով կատարեցի այն՝ ներկայացնելով 
Հայաստանն իր հարուստ պատմությամբֈ Պատահական չէ, որ Էրազմուսը համարվում է 
Եվրոպայի հաջողված պատմությունը և, ինչպես մենք՝ Էրազմուս ուսանողներս ենք սիրում 
ասել՝ «Once Erasmus, Always Erasmus»ֈ Շնորհակալ եմ ՀՊՏՀ-ին այս անփոխարինելի փորձի և, 
մասնավորապես, Արտաքին կապերի բաժնին՝ մշտական հոգատարության ու ուշադրության 
համարֈ 
 
 
 
Դավիթ Բարսեղյան 
Կառավարման ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս  
Բրատիսլավայի Տնտեսագիտության և Կառավարման դպրոց 
 

   Դե ինչ, ներկայացնեմ իմ հաջողության պատմությունը, 
գնացինք...  
Ինձ համար արտասահմանյան կրթությունը, թեկուզ 
կարճաժամկետ, անձնական աճի առանցքային տարրերից է 
եղել: Հենց դրա համար էլ ցանկացած հնարավորություն միշտ 
իմ ուշադրության շրջանակում եմ պահել: Հիշում եմ, երբ 
զորացրվեցի ու արդեն երկրորդ կուրսի ուսանող էի, 
մասնակցեցի անգլերենի քննությանը: Կարո՞ղ եք գուշակել 
արդյունքը, հավանաբար այո, բալերով երկրորդ տեղը 
զբաղեցրի, բայց վերջից: Այդ տարի նպատակ դրեցի, որ պետք է 
մյուս տարի լավ արդյունք ցույց տամ, ու եթե հիմա կարդում եք 
իմ հաջողության պատմությունը, ասեմ, որ դա ինձ մոտ 
ստացվեց: Իմ Էրազմուսը անցկացրել եմ Բրատիսլավայում: 
Դանուբ գետը հենց քաղաքի միջով է անցնում, շատ գեղեցիկ 
պատկեր է: Սլովակիան ճանապարհորդելու համար հրաշալի 
դիրք ունի նաև գեղեցիկ սարեր, բնություն ու մոտ 300 ամրոցներ 

ու պալատներ: Ինձ համար, Էրազմուսի փոխանակումը մի նոր կրթական, նոր դասախոսական 
ու ուսանողական միջավայր էր, մի խոսքով, ամբողջոովին այլ աշխարհ: Հենց Էրազմուսում էլ 
հեծանիվով իմ կյանքի ամեներկար տրածությունը հաղթահարեցի՝ Բրատիսլավայից Վիեննա և 
հակառակը: Ինձ համար հատկանշական է նաև Չեխիայի դեսպանի հետ հանդիպումը, ով մեզ 
օգնեց Սլովակիայում հայկական մշակույթը ներկայացնելու միջոցառում կազմակերպել: 
Յուրաքանչյուր հայ իր երկրի փոքր դեսպանն է, սա երբեք չպետք է մոռանալ: Էրազմուսը 



ուսանողի համար նոր դռներ է բացում, մեծացնում օտարազգի ընկերների ծանոթության 
շրջանակը, էլ չասեմ ճամփորդությունների ու մշակութային փոխանակությունների մասին: 
Օրինակ, երբ հիմա գրում եմ այս տեքստը, պատրաստվում եմ հեծանիվով Բուդապեշտ գնալ և 
հետո այլ գեղեցիկ վայրեր: Եթե իրոք ուզում ես դու էլ Էրազմուսի փոխանակման 
հնարավորություն ստանալ, ապա գործիր հենց հիմա, շատ բան հարկավոր չէ՝ անգլերնի 
կանոնավոր պարապմունքներ ու բարձր ակադեմիական գնահատականներ, հա մեկ էլ դուխով 
դիմելու ցանկություն:   
   Քեզ հաջողություն, ու մի օր էլ ես կկարդամ քո հաջողության պատմությունը: 
 
 
Մհեր Շահինյան 
Կառավարման ֆակուլտետ, մագիստրատուրայի 1-ին կուրս 
Վարշավայի տնտեսագիտության դպրոց  
 

   Արտերկրում ուսանելու գաղափարը հետաքրքրում է շատ-
շատերին, այդ թվում՝ նաև ինձ: Այդ իսկ պատճառով էլ որոշեցի 
դիմել այս ծրագրին և այժմ սովորում եմ Լեհաստանի 
տնտեսագիտական ուղղվածություն ունեցող ամենահին 
համալսարանում՝ «Վարշավայի տնտեսագիտական դպրոցում»:  
   Կրթական համակարգն այստեղ բավականին բարձր մակարդակ 
ունի՝ համապատասխանելով եվրոպական չափանիշներին: Այստեղ 
ուսանելով՝ հնարավորություն է ստեղծվում նոր և մրցակցային 
գիտելիքներ ձեռք բերել՝ թե´ տեսական, թե´ գործնական, ինչպես 
նաև մաս կազմել համալսարանում կազմակերպվող ամենօրյա 
իրադարձություններին՝ կապված և´ ուսումնական գործընթացի, և´ 
ուսանողական կյանքի ամենատարբեր ոլորտների հետ: 
   Ուսումնական հարուստ գործընթացից բացի բազմիցս 
հնարավորություն եմ ունեցել ճանապարհորդելու. ծանոթացել եմ 

եվրոպական շատ քաղաքների հարուստ մշակույթներին և ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ՝ 
աշխարհի ամենատարբեր անկյուններից: 
   Կարծում եմ՝ էրազմուսյան կյանքի ամենապատասխանատու մասը քո երկիրն ըստ 
արժանվույն ներկայացնելն է: Համալսարանում լինելով փոխանակման ծրագրի միակ ուսանողը 
Հայաստանից՝ փորձում եմ անել հնարավորը՝ շատերին ներկայացնելու Հայաստանը, նրա 
հարուստ մշակույթն ու զբոսաշրջային գրավչությունը, և ձեռք բերել նորանոր կապեր՝ 
հետագայում փոխգործակցելու նպատակով: 
   Ծրագրի ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն այսօր վստահաբար կարող եմ ասել, որ 
սա լավագույն հնարավորություններից մեկն է՝ զարգանալու, նոր և հարուստ գիտելիքներ ձեռք 
բերելու, եվրոպական մշակույթին և նրանց ներկայացուցիչների հետ ծանոթանալու, ավելի 
մրցունակ դառնալու և մտահորիզոնը լայնացնելու: Անհամբերությամբ եմ սպասում հայրենիք 
վերադառնալուս՝ ստացածս փորձն ի նպաստ մեր երկրի զարգացմանն ու հզորացմանն 
օգտագործելու համար: 

   Զուր ես երկմտում. վստա´հ եղիր՝ հաջորդ հաջողակը հենց դու´ ես լինելու:  
 
 
Տիգրան Սարգսյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Վառնային կառավարման համալսարան 
 

   Բարև ձեզ, ես Տիգրան Սարգսյանն եմ, սովորում եմ 
Ֆինանսական Ֆակուլտետի երրորդ կուրսում: 
Ընդհանրապես չմտածելով որ կարող է հաջողեմ՝ զուտ 
ուժերս փորձելու համար դիմել էի Էրազմուս+ 
ծրագրին, ու գիտեք ի՞նչ, պարզվեց որ ես դառնալու եմ 
մասնակից այնպիսի մի հրաշալի երևույթի, որ անգամ 
պատկերացնել չԷի կարող: Իմ գլխավոր նպատակը 
մասնակցելու այս ծրագրին, լեզվական 
հմտություններս զարգացնելը, Եվրոպական կրթական 



ստանդարտներով մեկ կիսամյակ ուսանելը, ու տարբեր մշակույթների հետ ավելի մոտիկից 
ծանոթանալն էր: Այդ ամենը տեղի ունեցավ, բայց..... Ես տեսակով այդքան էլ շփվող չեմ, 
սակայն անգամ այդ պարագայում ես ձեռք բերեցի այնքան շատ ու այնքան լավ ընկերներ 
աշխարհի տարբեր ծայրերից, որ երբ արդեն ժամանակն էր լքելու Բուլղարիան, արցունքները 
կանգնել էին կոկորդիս (անգամ չեմ հիշում երբ էի վերջին անգամ արտասվել դրանից առաջ), 
բայց այս անգամ չկարողացա զսպել, ու ոչ միայն ես, այլ նաև բոլոր նրանք ովքեր հավաքվել 
էին մեզ ճանապարհելու: Այո´, ավարտվեց մի մեծ բան, բայց սա սկիզբ է ավելի մեծ բաների: 
Հիմա ես ունեմ երկրների մի մեծ ցուցակ, որոնք պարտավոր եմ այցելել: Ես անգամ մոռացա 
ասել, որ ես եղել եմ նաև շատ գեղեցիկ վայրերում Բուլղարիայում և դրանից դուրս և որ ես իմ 
լուման ունեմ Հայաստանի տնտեսության մեջ, որովհետև հիմա գոնե 40 հոգի մի օր կգան 
Հայաստան խորոված ուտելու: 
 
 
Գոհար Մելքոնյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Վառնային կառավարման համալսարան 
 

  Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանում 
սովորելու առաջին իսկ տարվանից ցանկություն եմ ունեցել 
սովորել արտերկրում, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել 
“Erasmus+” ծրագրի միջոցով: “Erasmus+” ծրագրի 
շրջանակներում հյուրընկալվել եմ Վառնայի Կառավարման 
Համալսարանում:  
   Համալսարանում անցկացրած չորս ամիսները 
ամենահետաքրքիրն էին իմ ունեցած ողջ ուսումնական 
տարիների ընթացքում: Վառնայի Կառավարման Համալսարանը 
հնարավորություն տվեց սովորելու նոր միջավայրում, մեզ 
համար սովորականից տարբերվող մեթոդներով ու կարգով: 
Համալսարանը հնարավորություն տվեց կիրառելու մեր 

գիտելիքները բազմաթիվ առաջադրանքերի ու թիմային աշխատանքերի ընթացքում, 
զարգացնելու վերլուծական ունակությունները, ինչպես նաև լեզվի իմացությունը:  
   Սովորելու ընթացքում ունեի շատ ազատ ժամանակ, ինչը հնարավորություն տվեց ճամփորդել 
Բուլղարայի տարբեր քաղաքներով և այցելել այլ երկրներ: Արտերկրում սովորելու ժամանակ 
ձեռք բերեցի բազմաթիվ ընկերներ աշխարհի տարբեր երկրներից, ում հետ փոխանակեցինք մեր 
սովորույթները, մշակույթն ու գիտելիքները: Ծրագիրը հնարավորություն տվեց դառնալ ավելի 
ինքնություն, հարստացնել մտահորիզոնը, հավատալ սեփական ուժերին : Ես խորհուրդ կտամ 
ուսանողներին երբեք բաց չթողնել “Erasmus+” ծրագրի անդամը լինելու հնարավորությունը: 
 
 
Տաթևիկ Թորաբյան 
ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետ, մագիստրատուրային 1-ին կուրս 
Կիպրոսի համալսարան 
 

Էրազմուս+ փոխանակման ծրագրով 
Կիպրոսի համալսարան ընդունվելու 
դրական լուրին հաջորդելու էին մի շարք 
փաստաթղթային դժվարություններ և 
ժամանակի սղությունֈ Այնուամենայնիվ, 
որոշմանս մեջ հաստատակամ էի, որի 
համար այսօր անչափ ուրախ եմֈ 
Շնորհակալ եմ ՀՊՏՀ արտաքին կապերի 
անձնակազմին, հատկապես Վարդ 
Ղուկասյանին, ով մանրամասն 
ներկայացրեց իրավիճակը և ողջ 
պատասխանատվությունըֈ  
Այդ նախապատրաստական երկու 
ամիսների ընթացքում ես դարձա ավելի 



կազմակերպված և ինքնավստահֈ Լինել ուսանող Միջերկրականի սրտում գտնվող այս կղզում 
նշանակում է բացահայտել միանգամից 4 տարբեր մշակույթների ազդեցությունը՝ հունական, 
անգլիական, թուրքական և այսօր նաև փոքր-ինչ ռուսականֈ Իսկ լինել Էրազմուս ուսանող 
նշանակում է ընկերանալ, փորձառությամբ կիսվել և և ճամփորդել ավելի քան 25 երկրի շատ 
տարբեր ուսանողների հետ, ովքեր կիսում են ընդհանուր խնդիրներ ու հետաքրքրություններֈ  
Մագիստրատուրայի մեկ կիսամյակը սովորեցի Կիպրոսի լավագույն համալսարանում՝ University 
of Cyprusֈ Այս նորաստեղծ համալսարանը ինձ տվեց առարկաների ընտրության լայն շրջանակ 2 
անգլալեզու մագիստրոսական ծրագրերի շրջանակներում՝ Master of Business Economics և Master 
of Business Administration․ Հնարավորություն ունեցա ընտրել այնպիսի առարկաներ որոնք ինձ 

գիտելիքներ տվեցին ժամանակակից թվային տնտեսության և վենչուրային կապիտալի մասին 
մյուս կողմից MBA կուրսի շրջանակներում ձեռք բերեցի այնպիսի հմտություններ ինչպիսիք են 
թիմային աշխատանքը, ժամանակի կառավարումը, նեթվորքինգըֈ  
Դասախոսների մի մասը հրավիրվել էին Նիդերլանդներից, Իտալիայից և Հունաստանից, ինչը 
թույլ էր տալիս զուգահեռներ անցակցնել մեր և տարբեր երկրների ուսուցման մոտեցումների 
միջևֈ Շեշտը դրվում էր ինքնուրույն աշխատելու և անալիտիկ ու քննադատական 
մտածելակերպ զարգացնելու վրաֈ Հետաքրքիր փորձառություն էր նաև Կիպրոսի խոշոր 
ընկերությունների կողմից կազմակերպված ICAEW բիզնես խաղին մասնակցելը՝ թիմ կազմելով 
տարբեր երկրներից եկած իմ կուրսեցիների հետ և դառնալով լավագույն թիմը «The best 
communicating team» տիտղոսումֈ Այս ընթացքում նաև հասցրեցի վայելել Կիպրոսի գեցեղիկ 
ափերը ու հնագույն ամրոցները, ծանոթանալ հունական մշակույթին, Կիպրոսի և Թուրքիայի 
կոնֆլիկտին, ինչպես նաև ճամփորդել Իսրայելֈ 
 
 
 
 
 
 
Սոնա Աղաբաբյան 
Կառավարարման ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս  
Պուլայի Յուրայ Դոբրիլա համալսարան 

 
   Դեռևս դպրոցական տարիներից միշտ ցանկացել եմ սովորել 
արտասահմանում: Կարծում եմ՝ լիարժեք մասնագետ դառնալու  
համար արտասահմանյան փորձը ուսումնասիրելը կարևորագույն 
հանգամանքներից մեկն է: 
    «Էրազմուս+»  ծրագրիրը ընձեռեց ինձ այդ հնարավորությունը, և  
այժմ  սովորում եմ  Խորվաթիայի Յուրայ Դոբրիլա համալսարանում: 
Անմոռանալի են այն օրերը, որոնք անցկացրել և դեռևս  անցկացնում 
եմ այստեղ: «Էրազմոււս+»-ը, ինչպես և սպասում էի, ինձ 
հնարավոություն տվեց  մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելու, 
դրանք գործնականում կիրառելու և հմտանալու գործում: 
Համալասրանը հագեցած է ժամանակակից տեխնիկայով, դասերն 
անցկացվում են  բարձր որակավորում ունեցող 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից,  բաց քննարկումներով և 

ընկերական միջավայրում: Համալսարանը  հնարավորություն ընձեռեց կիրառել գիտելիքներս, 
զարգացնել թիմում աշխատելու կարևոր հմտությունը: Հրաշալի է նաև ունենալ նման հագեցած 
գրադարան և բարեհամբույր աշխատակազմ:   
   Սակայն  սա միայն ծրագիր չէր՝  մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելու համար: Սա նոր 
ու մեծ հնարավորություն էր նոր ընկերներ ձեռք բերելու, նրանց մշակույթին ծանոթանալու, 
ինչպես նաև անգլերենիս իմացությունը խորացնելու և նոր լեզուներ սովորելու համար: 
Գիտելիք, նոր ընկերներ, անմոռաալի ճամփորդություն, զարգացած  քաղաքակրթություն 
ունեցող քաղաքներ, դրախտային բնություն, բազմադարյա մշակույթ և էլի շատ ու շատ 
հրաշալի պահեր, որ հնարավորություն տվեց ինձ այս ծրագիրը: Իմ կյանքում նոր էջի ու նոր 
նպատակների սկիզբ էին այս ամիսները:  
   Այժմ արդեն քիչ է մնացել վերադառնալուն, և ինչպես  խոստացել էի, ստացածս ամբողջ 
գիտելիքը և փորձը օգտագործելու եմ ի նպաստ իմ Հայաստանի… 
 



 
Վահե Վարդանյան 
ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս  
Պուլայի Յուրայ Դոբրիլա համալսարան 
 

   Էրազմու+ ծրագրի շնորհիվ հնարավորություն ստացա 
1 կիսամյակ սովորելու Խորվաթիայի Պուլա քաղաքի 
Ջուրայ Դոբրիլա համալսարանի «Ֆինանսներ և տուրիզմ» 
ֆակուլտետում: Արտասահմանում սովորելու 
ցանկություն ունեի դեռ առաջին կուրսից, երբ նոր-նոր էի 
տեղեկացել այս ծրագրի մասին: Եվ, ի վերջո, մի քանի 
տարի անց երազանքս դարձավ իրականություն և ես 
հայտնվեցի եվրոպական փոքր ու կոլորիտային 
քաղաքում՝ որպես ուսանող:  
   Էրազմուս + ծրագրի շնորհիվ արտասահմանում 
սովորելը նպաստեց մասնագիտական գիտելիքներիս 
զարգացմանն ու անձնական որակներիս 
բացահայտմանը: Ինձ համար կարևոր նշանակություն 
ունեցավ անգլերեն լեզվի բարելավումը, որով մի 
կիսամյակ հաղորդակցվում էի համալսարանում:   

Ծրագիրը ինձ նվիրեց նոր ընկերներ, վառ տպավորություններ և անմոռանալի հուշեր, որոնք ես 
հավաքեցի եվրոպական քսանից ավել քաղաքներոից: Սովորելու ընթացքում ինձ չէր լքում 
պատասխանատվության զգացումը, քանի որ ես ներկայացնում էի իմ երկիրն ու համալսարանը 
մարդկանց, որոնց հիմնական մասը ոչինչ չգիտեր Հայաստանի մասին: Հիմա վստահ կարող եմ 
ասել, որ պատվով կատարեցի իմ առջև դրված խնդիրը, ինչն, իհարկե, ինձ դարձրեց ավելի 
ինքնավստահ ու պատրաստ նոր բարձունքներին հասնելուն:  
 
 
 
 
 
Դավիթ Մինասյան 
Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Բիալիստոկի տեխնոլոգիական համալսարան 
 

   Բարև ձեզ, ես Դավիթն եմ, սովորում  եմ ՀՊՏՀ 
Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի 3-րդ 
կուրսում մաթմոդելներ մասնագիտությամբֈ 
«Էրազմուս+» ծրագրի ընձեռած հնարավորության 
շնորհիվ փետրվարի 12-ից  Լեհաստանում, Բիալիստոկի 
Տեխնոլոգիական Համալսարանում ներկայացնում եմ 
Հայաստանըֈ Դա միևնույն ժամանակ և´ հաճույք է, և´ 
պատասխանատվությունֈ 
   Գալուս առաջին իսկ օրերը լի էին անակնկալներովֈ 
Արժանացանք շատ ջերմ ընդունելության ESN-ի 
(մոտավորապես էստեղի ուսխորհուրդի) կողմից սկզբից 
ոչ  ֆորմալ ընկերական միջավայրում, այնուհետեվ 

հրաշալի կազնակերպած Orientation week-ի ընթացքումֈ  
   Ունեմ բավականին հետաքրքիր ու հագեցած առօրյաֈ Դասապրոցեսները նույնպես անցնում 
են շատ ջերմ մթնոլորտումֈ Հասցրել եմ նաև ճանապարհորդել Պրահա և Բուդապեշ, ոմանց 
համար կարող է տարօրինակ թվալ, բայց  թուրք ընկերոջս հետ, ով իր բանալիի վրա արդեն 
կրում է Հայաստանի քարտեզով ու դրոշով կախազարդֈ 
Ամենաշատը գնահատում եմ շփումը նոր մարդկանց հետֈ Ունեմ ընկերներ համարյա բոլոր 
Եվրոպական երկրներից, Պորտուգալիայից, Արգենտինիայից նույնիսկ Աֆրիկայիցֈ Նրանցից 
սովորել եմ շատ բաներ, ծանոթացել եմ իրենց մշակույթին, սովորություններին ու իրենց եմ 
ներկայացրել իմ երկրինըֈ Իսկ հեղափոխության ժամանակ ակտիվ քննարկումներ ենք ունեցել 



Հայաստանի ներքաղաքական վիճակի շուրջ քանի որ միջազգային լրատվամիջոցները 
ցավալիորեն հաճախ տալիս էին խեղաթյուրված մեկնաբանություններֈ 
   Ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ սա ինձ համար շատ կարևոր ժամանակահատված էր, որի 
ընթացքում ես ձեռք բերեցի մասնագիտական գիտելիքներ, կյանքի փորձ, զարգացրեցի 
մտահորիզոնս ու աշխարհայացքսֈ 
   Շատ շատ շնորհակալ եմ Erasmus+ ծրագրին ու մեր Արտաքին կապերի բաժնին այս 
հնարավորության համար, ու բոլոր հետաքրքրվողներին խորհուրդ եմ տալիս գալ հենց 
Բիալիստոկի Տեխնոլոգիական Համալսարան, որովհետև էստեղ կա ոչ շատ ծանրաբեռնված, 
բայց հաջողված ուսումնական գրաֆիկ, հրաշալի քաղաք ու բնություն, ակտիվ ուսանողական 
կյանքֈ Առկա են նաև ճանապարհորդելու բազմաթիվ հնարավորությունններֈ 
 
 
Թամարա Գյոզալյան 
Ֆինանսական ֆակուլտետ, բակալավրիատ 3-րդ կուրս 
Շտեֆան սել Մարեի անվան համալսարան 
 

   Կարևորելով արտասամանյան կրթության դերը այսօրվա 
մրցակցային շուկայում` դիմեցի Erasmus+ ծրագրին, որի 
շրջանակներում հնարավորություն ստացա 1 կիսամյակ ուսումս 
շարունակել Ռումինիայում: 
   Սուչավա քաղաքում գտնվող «Շտեֆան սել Մարե» 
համալսարանն էլ իր ժամանակակից կրթական ծրագրերով, 
ուսուցման մեթոդներով, պրոֆեսիոնալ ու բարեհամբույր 
դասախոսական կազմով լրացրին գիտելիքներիս բազան և, ինչը 
ամենակարևորներից եմ համարում, ներդրում ունեցան իմ 
որպես անհատ կայանալու մեջ: Այդ ամենի հետ մեկտեղ 
ընկերներ ձեռք բերեցի Եվրոպայի բազմաթիվ երկրներից, 
մասնակցեցի տարբեր միջոցառումների, ինչպես նաև 

հնարավորություն ունեցա բացահայտել խորհրդավոր Ռումինիան: 
   Ինպես ասում են՝ “Once Erasmus, Always Erasmus”, քանզի սա կյանք է մի քանի ամսում և 
այսպիսի հնարավորությունը ձեռքից բաց թողնել ուղղակի չի կարելի: 
 
 
Երանուհի Հակոբյան 
Մարքեթինգի և բիզնես կազմակերպման ֆակուլտետ, մագիստրատուրայի 1-ին կուրս 
Միկոլաս Ռոմերիսի համալսարան  
 

   Միշտ ցանկացել եմ մասնակցել «Էրազմուս+» ծրագրին, 
քանի որ այն համարել եմ լավագույն ծրագիրը 
երիտասարդների համար: Այս տարի ինձ հնարավորություն 
ընձեռվեց 1 կիսամյակ անցկացնել Վիլնյուսի Միկոլոս Ռոմերիս 
համալսարանում: Իմ սպասելիքները այս ծրագրից լիովին 
արդարացված են. ուսումնառության այս 5 ամիսները կյանքիս 
լավագույն շրջանն էին: 
   Իսկզբանե գիտակցել եմ, որ, գտնվելով արտեկրում, 
պատասխանատու եմ ոչ միայն իմ, այլև հայրենիքիս համար՝ 
ներկայացնելով նրա դարավոր պատմությունը և մշակույթը: 
Արտեկրում ուսումը ինձ հնարավորություն տվեց բարելավել 
ինչպես մասնագիտական գիտելիքներս, այնպես էլ անգլերենի 
իմացությունս: Մի հարկի տակ հավաքելով տարբեր ազգերի 
ներկայացուցիչներին՝ այս ծրագիրը հնարավորություն տվեց 
ծանոթանալ տարբեր մշակույթներին և ձեռք բերել ընկերներ 
տասնյակ երկրներից:  

   Ուսումնառությունից զատ կարողացել եմ ճանապարհորդել և բացահայտել մի շարք 
եվրոպական երկրներ: Եվ վերջապես այս ամենը իր էական ներազդեցությունն ունեցավ իմ 
աշխարհայացքի և մտածելակերպի վրա: Այժմ պատրաստվում եմ ձեռք բերած գիտելիքներս և 
փորձը ծառայեցնել հօգուտ հայրենիքիս: 



   Շնորհակալ եմ ՀՊՏՀ-ին, արտաքին կապերի բաժնին և Էրազմուս+ ծրագրին ինձ ընձեռած այս 
հնարավորության համար: 
 
 
 
Սարո Ավագյան 
Հաշվապահություն և աուդիտի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Վառնայի կառավարման համալսարան   
 

   Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալվել եմ Վառնայի 
կառավարման համալսարանում (Վառնա, Բուլղարիա)`ուսանելու 
2017-2018 ուսումնական տարվա ամառային կիսամյակը: Այստեղ ես 
հնարավորություն եմ ստացել զարգացնել մասնագիտական 
գիտելիքներս, ինչպես նաև շփվել տարբեր երկրների 
ներկայացուցիչների հետ և ծանոթանալ այդ երկրների 
մշակույթներին և սովորույթներին: Դասերն անցկացվում են բարձր 
որակավորում ունեցող դասախոսների կողմից: Դասավանդման 
պրոցեսն այստեղ անցկացվում է նոր մեթոդներով, որում ինձ 
հատկապես դուր է գալիս ուսանողների ներգրավվածությունը այդ 
պրոցեսում:  Բացի այդ, գրեթե ամեն շաբաթ համալսարան են 
հյուրընկալվում տարբեր երկրներից ժամանած դասախոսներ, որոնք 
մեզ հետ կիսում են իրենց մասնագիտական փորձը:  
   Այս համալսարանում ուսանելու ժամանակահատվածում ինձ 
հնարավորություն ընձեռվեց բարելավել գիտելիքներս, շփվել 

տարբեր ազգությունների, կրոնների և մշակույթների պատկանող ուսանողների հետ: Ինձ նաև 
բախտ վիճակվեց վայելել Բուլղարիայի շքեղ ամառը, ճանապարհորդել երկրի ներսում, ինչպես 
նաև այլ երկրներում: Այս ամիսները կմնան հիշողությանս մեջ որպես կյանքիս լավագույն 
ժամանակահատված:   
 
 
 
 
 
Մարինա Գաբրիելյան 
Հաշվապահություն և աուդիտի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Վառնայի կառավարման համալսարան          
              
 

   Ամեն իրականություն էլ սկսվում է երազանքից, հետո դառնում 
նպատակ, հետո գործողությունների ու քայլերի ամբողջություն, իսկ 
վերջում՝ կյանք, որից հեռանալու մասին մտքերը տխրեցնում են, իսկ 
տաք հիշողությունները արցունքոտում աչքերդ: 
   Դեռևս դպրոցական տարիներից երազում էի սովորել Հայաստանի 
սահմաներից դուրս: Համալսարան ընդունվելուց և երրորդ կուրսը 
ավարտելուց հետո ինձ հնարավորություն ընձեռվեց ամառային 
կիսամյակն անց կացնել Վառնայի Կառավարման համալասարանում:  
Սկզբում, փոքր ինչ տարօրինակ էր սովորել ամռանը, բայց հիմա 
հասկանում եմ՝ սա լավագույն հնարավորությունն էր, որ կարող էր 
տալ ինձ կյանքը, իսկ ես պարտավոր էի վերցնել լավագույնը, սովորել 
նորն ու նորը սովորելու արվեստը, կերտել ամենագունավոր ու 
անմոռանալի հիշողությունները: Երեք ու կես ամսվա նոր կյանքի 
ավարտին մնացել է ավելի քիչ ժամանակ քան մեկ ամիսն է, իսկ ես 
դեռ չեմ ուզում ավարտել այն, ես դեռ սովորելու բաներ ունեմ… 

   Դասավանդելու եղանակը Վառնայի կառավարման համալսարանում փոքր-ինչ տարբերվում է 
այն եղանակից, որը կիրառվում է ՀՊՏՀ-ում: Այստեղ ամառային կիսամյակում քննական 
առարկաներ չկան, փոխարենը բոլոր առարկաները ավարտվում են հետազոտական 
աշխատանքներով, որոնք պետք է կազմվեն թիմերի կողմից: Այստեղ ես սովորել եմ աշխատել 



թիմի ներսում, որտեղ ներառված են այլ ազգերի ներկայացուցիչներ: Անտանելի հետաքրքիր է 
բացահայտել նորը նրանց մեջ, ծանոթանալ տարբեր մշակույթների 
առանձնահատկություններին, մարդկանց բնավորություններին և սովորություններին, 
աշխատելու եղանակին: Ամեն առարկայի ավարտին զգում ես, որ այլևս առաջվանը չես, որ ինչ-
որ բան փոխվեց ներսումդ, աճեց, զարգացավ, առաջ ընթացավ: Էրազմուսը իմ և իմ նոր 
ընկերների կյանքի մի մասն է, կամ էլ մեր կյանքը Էրազմուսի մի մասն էր, և ով իմանա, միգուցե 
մենք էլ մեր կնիքն ենք թողնում Էրազմուսյան իրականության վրա: 
   Նոր կյանքից ես ինձ հետ Հայաստան եմ բերելու նոր գիտելիքներ, որոնք փորձելու եմ 
ակտիվորեն օգտագործել հայրենիքումս, նոր կարողություններ, նոր հիշողություններ և նոր 
ընկերներ: Մեծ շնորհակալություն ՀՊՏՀ-ին և Արտաքին կապերի բաժնի անձնակազմին 
նմանատիպ հնարավորության համար: 

 

 

Դիանա Մխիթարյան  

Հաշվապահություն և աուդիտի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս 
Վառնայի կառավարման համալսարան  

 

 

   Erasmus+... Ընդամենը 7 տառ, որը իմ կյանքում թողեց անմոռանալի 
հիշողություններ և հազարավոր ընկերներֈ Այս ծրագիրը յուրահատուկ 
եղավ ինձ համար այնքանով, որ ես հյուրընկալվեցի Վառնայի 
Կառավարման համալսարան՝ սովորելու ամառային կիսամյակի 
ընթացքում, որն առաջինն էր ոչ միայն իմ կյանքում, այլ նաև մեր 
համալսարանի պատմության մեջֈ Չնայած սկզբում ունեցածս 
դժվարություններին, որը, ինձ թվում է, յուրաքանչյուր Erasmus-յան 
ուսանողի մոտ է լինում, շուտ հարմարվեցի նոր միջավայրին՝ ձեռք 
բերելով նոր ընկերներ, ծանոթանալով նրանց մշակույթին, ինչու ոչ 
նաև սովորեցի մի շարք բառեր նրանց լեզուներովֈ Հիմա այլևս չեմ 
պատկերացնում ինձ առանց նրանց ու առանց Erasmus-իֈ 
   Ուրախ եմ և հպարտ լինել այս մեծ ընտանիքի մի մասնիկըֈ Erasmus-
ը փոխել է կյանքսֈ Այն ինձ սովորեցրեց գնալ երազանքի հետևից ու 
հասնել նրան ինչ էլ լինի, չհիասթափվել ու միշտ շարժվել առաջֈ 

   Սա իմ կյանքի ամենապայծառ, ամենախելահեղ ժամանակահատվածն էրֈ  Հուսով եմ այստեղ 
ստացածս գիտելիքները ինձ շատ պետք կգան հետագայում՝ ոչ միայն իմ սեփական կարիերայի, 
այլ նաև մեր երկրի զարգացման գործումֈ 
   Շնորհակալություն ՀՊՏՀ-ին և արտաքին կապերի բաժնի անձնակազմին այս 
հնարավորությունը ինձ ընձեռելու համարֈ 
 

 
 
 


