
 - Տի կի՛ն Գա լո յան, չնա յած  Ձեր ե րի տա սարդ 
տա րի քին՝  Դուք կրթութ յան և գի տութ յան ո լոր-
տում եր կա րամ յա աշ խա տան քա յին փոր ձա ռութ-
յուն  և հա ջո ղութ յուն ներ ու նեք, այդ թվում՝ ՀՊՏՀ-
ում: Շուրջ մեկ տա րի է, ինչ  ՀՊՏՀ ռեկ տորն եք, 
նախ ու զում եմ հարց նել՝ ինչ պե՞ս եք  Ձեզ զգում 
այս շատ կար ևոր և պա տաս խա նա տու պաշ տո-
նում, ո՞րն էր ա ռա ջին աշ խա տան քը, որ կա տա րե-
ցիք որ պես ռեկ տոր, և  ի՞նչ կար գով է այ սօր կազ-
մա կերպ վում դա սապ րո ցե սը:

 - Հա մալ սա րանն ինձ հա մար ոչ միայն աշ խա
տա վայր է, այլև իմ տունն ու ըն տա նի քը: Ես ման
կուց ո րո շա կի կապ եմ ու նե ցել հա մալ սա րա նի հետ. 
ծնող ներս աշ խա տել են այս տեղ, դեռ մա նուկ հա
սա կից ճա նա չել եմ բո լո րին: Պա տա հա կան չի ե ղել, 
որ ըն դուն վել եմ հենց այս հա մալ սա րան: Պա տաս
խա նատ վութ յու նը շատ մեծ է, ո րով հետև ներ կա յիս 
կա ռա վար ման հա մա կար գում ամ բողջ պա տաս
խա նատ վութ յու նը, բո լոր հար ցե րի հետ կապ ված, 
ռեկ տո րի ու սե րին է: Սա կայն, երբ սի րում ես գործդ, 

զգում ես կո լեկ տի վիդ և  ու սա նող նե րիդ ա ջակ ցութ
յու նը՝ հա ճույ քով ես վերց նում քեզ բա ժին հա սած 
պա տաս խա նատ վութ յու նը: 

   Ա ռա ջինն աշ խա տան քա յին մթնո լոր տի փո փո
խութ յունն էր և բու հի ներ կա յի ու ա պա գա յի հա մար 
կո լեկ տիվ պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցո ղութ յան 
ձևա վո րու մը։ Այժմ էա կան փո փո խութ յուն ներ կան․ 
բո լոր շա հա ռու նե րի ըն կա լում ե րում ար ձա նագ րում 
ենք էա կան դրա կան տե ղա շար ժեր յու րա քանչ յուր 
աշ խա տա կից ա վե լի հա ճույ քով է աշ խա տում, ա վե

լի մեծ պատ րաս տա կա մութ յամբ է աշ խա տան քի 
գա լիս: Կար ծում եմ՝ սե րը դե պի աշ խա տան քա յին 
գոր ծըն թա ցը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի աշ խա տան
քի բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ ի րա կա նաց նե լու 
տե սանկ յու նից: 

Այս պա հին դա սապ րո ցեսն ի րա կա նաց վում է 
հիբ րի դա յին տար բե րա կով՝ և´ առ ցանց, և´ հա մալ
սա րա նում: Դա սե րը բա ժա նել ենք ե րեք հեր թի, որ
պես զի հնա րա վո րինս քիչ ու սա նող ներ միա ժա մա
նակ գտնվեն բու հում:  

ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԸ 
ՄԵՐ Ե ՐԱ ԶԱԾ 
ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԸ 
ԴԱՐՁ ՆԵ ԼՈՒ 
ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻՆ

«Պ ՐԵՍ ՏԻԺ» ԱՄ ՍԱԳ ՐԻ  
ԶՐՈՒ ՑԱ ԿԻՑՆ Է ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՏՆՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՌԵԿ ՏՈՐ  
ԴԻԱ ՆԱ ԳԱ ԼՈ ՅԱ ՆԸ
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  - Ձեր պաշ տո նա վար ման այս կարճ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում շատ բան է փոխ վել բու հում. փո-
փո խութ յուն ներ են կա տար վել  կրթա կան ծրագ րե-
րում, ընդ լայն վել են  հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա-
նակ նե րը, մի ջո ցա ռում ե րի պա կաս չկա բու հում: 
Կխնդ րեմ՝ նախ ներ կա յաց նեք Ձեր մո տե ցու մը՝ 
ի՞նչն եք կար ևո րում կրթա կան ծրագ րե րում, ի՞նչ 
փո փո խութ յուն ներ են կա տար վել դրան ցում:

- Ա մե նաէա կան փո փո խութ յու նը, որ կա տար
վել է, գործ նա կան ո լոր տի մարդ կանց հա մալ սա
րան բե րելն է: Ա նընդ հատ խոս վում է, որ բու հե րը 
կտրված են գործ նա կան մի ջա վայ րից, գոր ծա տո
ւից: Գոր ծա տու նե րը հա ճախ դժգո հում են, որ ու
սա նող ներն ա վար տե լուց հե տո աշ խա տա վայր են 
մուտք գոր ծում ա ռանց գործ նա կան և հա ղոր դակց
ման  հմտութ յու նե րի: Այդ իսկ պատ ճա ռով հատ
կա պես, երբ ձևա վոր վե ցին նոր մա գիստ րո սա կան 
կրթա կան ծրագ րե րը, դրանք բո լո րը սկսե ցինք 
ի րա կա նաց նել կոնկ րետ գոր ծա տու նե րի հետ: Սա 
շատ մեծ ոգ ևո րութ յամբ ըն դուն վեց հենց գոր ծա
տու նե րի կող մից, ո րով հետև նրանք էլ բու հի մի 

մա սը կազ մե լու հնա րա վո րութ յուն ստա ցան: Այս 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ ու սա նող նե րը կա
րո ղա նում են լրաց նել այն բա ցը, ո րից տա րի ներ 
շա րու նակ դժգո հել են աշ խա տա վայ րե րում: Մեզ 
մոտ դա սա վան դող գոր ծա տու նե րը, ան մի ջա պես 
մո դու լի ա վար տից հե տո, ու սա նող նե րին ըն դու նում 
են փոր ձաշր ջա նի, թրեյ նինգ նե րի և  ի րենց հմտութ
յուն նե րը փո խան ցում: 

Մ յուս փո փո խութ յուն նե րից մե կը հա մալ սա րա
նում բաց ված Change Labն  է՝ փո փո խութ յուն նե րի 
լա բո րա տո րիան: Այս տեղ ու սա նող նե րը ևս ներգ
րավ վում են գոր ծա տու նե րի հետ աշ խա տան քա յին 
գոր ծըն թա ցին: Գոր ծա տու նե րը մեզ ներ կա յաց նում 
են ի րենց մոտ առ կա թա փուր հաս տիք նե րը, մենք 
մեր մեն թոր նե րի մի ջո ցով ու սա նող նե րին ենք փո
խան ցում տվյալ աշ խա տան քի հա մար հա մա պա
տաս խան հմտութ յուն նե րը, այ նու հետև, գոր ծա
տու նե րի հետ հան դի պե լուց հե տո, ու սա նող նե րը 
միան գա մից հա մալ րում են թա փուր հաս տիք նե րը: 
Բա վա կան մեծ թվով ու սա նող ներ աշ խա տան քի են 
ան ցել հենց Change Labի մի ջո ցով:

- Ո րո՞նք են   պե տա կան և մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ա մե նան շա նա կա լի ծրագ րե րը, 
ո րոնք ու սա նո ղի մաս նա գի տա կան ա ճի ա ռու մով հատ կա-
պես կար ևո րում եք:

- Այս պա հին ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում ենք պե տա
կան կա ռույց նե րից Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան, 
Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան, մաս նա վո րա պես՝ ներդ
րում ե րի վար չութ յան հետ: Նաև հա մա գոր ծակ ցում ենք 
ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան, Տա րած քա յին կա ռա վար ման և  
են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րութ յան քա ղա քա ցիա
կան ա վիա ցիա յի կո մի տեի, միգ րա ցիա յի ծա ռա յութ յան, 
Բարձր տեխ նո լո գիա կան արդ յու նա բե րութ յան նա խա րա
րութ յան, ՊԵԿի հետ:  Անց յալ տա րի մեր բու հի «Ամ բերդ» 
հե տա զո տա կան կենտ րո նը հայ տա րա րեց հե տա զո տա
կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում պե տա կան գե րա տես
չութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ: Մեր հե տա զո տող ներն 
ի րա կա նաց րին պե տութ յան հա մար գե րա կա հան դի սա
ցող տնտե սա կան խնդիր նե րի լուծ ման հետ կապ ված 
հե տա զո տութ յուն ներ և բա վա կա նին  հա ջո ղութ յուն
ներ գրան ցե ցին: Այս պա հին նույն պես այդ մրցույ թը 
հայ տա րար ված է և ս պա սում ենք հե տա զո տող նե րի 
հայ տե րին:  Մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րը ևս շատ 
ին տեն սիվ են մեզ հետ հա մա գոր ծակ ցում: Կա րող 
եմ ա սել, որ մենք ծած կել ենք գրե թե ամ բողջ բան
կա յին սեկ տո րը: Բո լոր բան կե րի հետ ու նենք հա
մա գոր ծակ ցութ յան հա ջող ված քեյ սեր, գրե թե բո լոր 
բան կե րից դա սա վան դող ներ ու նենք, իսկ ու սա նող
ներն այդ բան կե րում փոր ձաշր ջան են անց նում: 
Մաս նա վոր ո լոր տից մեր գոր ծըն կեր նե րի շար քում 
են նաև մար քե թին գա յին ըն կե րութ յուն նե րը: Բա
վա կա նին խո րաց րել ենք հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի, այլ բու հե րի հետ: 
Հատ կա պես ակ տիվ գոր ծըն թա ցում են ու սա նող
նե րի փո խա նակ ման ծրագ րե րը: Մինչ օրս շեշ
տը դրվում էր հատ կա պես եվ րո պա կան բու հե րի 
վրա, բայց այժմ ուղ ղութ յուն ենք վերց րել դե պի 
Չի նաս տան և Ռու սաս տան, որ պես զի հա մա
գոր ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց վի և կա պերն 
աշ խու ժա նան նաև այս տա րա ծաշր ջա նի բու
հե րի հետ: 

- Բու հը հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ-
րեր է ստո րագ րել տնտե սութ յան մաս նա վոր 

ԱՎԱԳ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՄԲ ՓՈՐՁՈՒՄ 
ԵՆՔ ՀԱՍՆԵԼ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ
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հատ վա ծի այն պի սի ըն կե րութ յան հետ, ինչ պի սին  
« Կո կա- Կո լա Հել լե նիկ Ար մե նիա»-ն  է: Ի՞նչ հնա րա-
վո րութ յուն ներ են ստեղծ վում նման հա մա գոր ծակ-
ցութ յուն նե րի արդ յուն քում:

- « Կո կա Կո լա»ն  ե րա զան քի ըն կե րութ յուն է 
հա մար վում տնտե սա գի տութ յուն և բիզ նես ու սում
նա սի րող ու սա նող նե րի հա մար: Այս ըն կե րութ յու
նը հա յաս տան յան շու կա յում շատ սերտ հա մա
գոր ծակ ցում է ա կա դե միա կան մի ջա վայ րե րի հետ: 
Ի րենց տար բեր ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րը մեր ու
սա նող նե րի հա մար դա սա խո սում են հա մալ սա րա
նում. ա ռա ջին դա սա խո սութ յու նը կար դա ցել է ըն
կե րութ յան տնօ րե նը: Դա սա խո սութ յուն նե րի շար քը 
շա րու նակ վում է ըն կե րութ յան տար բեր բա ժին նե րի 
մաս նա գետ նե րի հյու րըն կալ մամբ՝ կախ ված տվյալ 
օր վա դա սըն թա ցի թե մա յից: Կազ մա կեր պութ յու նը 
նաև մեր ու սա նող նե րին հյու րըն կա լում է « Կո կա 
Կո լա» ըն կե րութ յան գոր ծա րա նում, ծա նո թաց նում 
ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցին: Հա մա գոր ծակ
ցութ յան հու շագ րի մեջ մտնում է նաև ու սա նող նե
րի աշ խա տան քի տե ղա վո րու մը: Կար ծում եմ՝ սա 
ա մե նաարդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րից 
մեկն է: 

- Վեր ջերս բու հում հյու րըն կա լել էիք Նի դեր-
լանդ նե րի Թա գա վո րութ յան ար տա կարգ և լիա զոր 
դես պան Նի կո Ս խեր մեր սին, հան դիպ ման շրջա-
նակ նե րում հայ տա րար վեց ու սա նող նե րի էս սե նե րի 
մրցույթ: Ինչ պի սի՞ն են հան դիպ ման և մր ցույ թի 
արդ յունք նե րը:

 Տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նը վեր ջին 
եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում «Է րազ մուս+» ծրագ
րի շրջա նակ նե րում ՝ « Ժան Մո նե մո դուլ» և « Ժան 
Մո նե նեթ վորք» ծրագ րե րի հաղ թող է ճա նաչ վել: 
Այս ծրագ րե րի մի ջո ցով մենք նա խա ձեռ նել ենք ԵՄ 
ան դամ երկր նե րի մի քա նի դես պան նե րի այ ցեր 
ՀՊՏՀ: Քա նի որ Նի դեր լանդ նե րի դես պա նա տու
նը նոր է բաց վել Հա յաս տա նում, Նի կո Ս խեր մերսն 
ան ձամբ ցան կութ յուն հայտ նեց լի նել ա ռա ջին հրա
վիր յալ դես պա նը ՀՊՏՀում: Մեզ հա մար ա նակն
կալ ե ղավ, երբ նա էս սե նե րի մրցույթ հայ տա րա րեց 
« Ժան Մո նե մո դուլ»ի ու սա նող նե րի հա մար՝ հայ
հո լան դա կան տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
թե մա յով: Մր ցա նա կը կլի նի այն, որ ու սա նո ղը մեկ 
ամ բողջ օր կանց կաց նի դես պա նի հետ, մո տի կից 
կծա նո թա նա նրա աշ խա տան քի բնույ թին:

- Կարգ ու կա նո նը պահ պա նե լը, պա տաս խա-
նա տու ու սա նող կրթելն ու դաս տիա րա կե լը շատ 
կար ևոր է  ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում: Որ պես 
ռեկ տոր՝ ի՞նչ ու ղեր ձով եք հա ճախ դի մում  ու սա-
նող նե րին, ի՞նչ պա հանջ ներ եք ներ կա յաց նում, 

ո րոնք նրանք պետք է ան պայ ման կա տա րեն:
- Նոր սե րուն դը, մեր սերն դի հա մե մատ, բա վա

կան պա հանջ կոտ է, ա վե լի ստեղ ծա րար, ա վե լի 
ա զատ և  ա վե լի դյու րին է իր մտքերն ար տա հայ
տում: Իմ ու ղեր ձը մշտա պես ե ղել է մե կը՝ սո վո րել: 

Շատ կար ևոր է, որ մեր առջև դրված նպա տակ
նե րին հաս նե լու հա մար կա րո ղա նանք օգ տա գոր
ծել բո լոր մե թոդ նե րը: Այ սօր վա կրթութ յու նը ա վե լի 
մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ է տա լիս մաս նակ ցե լու 
թե´ մի ջազ գա յին ծրագ րե րի, թե´ փոր ձաշր ջան նե
րի և բազ մա թիվ վար պե տութ յան դա սե րի ու կա մա
վո րա կան աշ խա տանք նե րի: Ես միշտ հոր դո րում 
եմ ու սա նող նե րին ակ տի վո րեն օգտ վել բու հի ըն ձե
ռած այս հնա րա վո րութ յուն նե րից, ո րով հետև ա մեն 
ծրագ րից մի փոքր բան վերց նե լը հե տա գա յում, ինչ
որ պա հի կա րող է շրջա դար ձա յին դեր կա տա րել: 

- Մաս նակ ցում եք նաև տար բեր ցու ցա հան դես-
նե րի: Հե տաքր քիր է, ինչ պի սի՞ն է ու սա նող նե րի 
ար ձա գան քը նման ակ տիվ կրթա գի տա կան գոր-

ծըն թա ցի նկատ մամբ:
-  Մեր բու հում այս հար ցե րում շատ են օգ նում 

ու սա նող նե րը: Ն րանք ներգ րավ ված են հա մալ սա
րա նում կազ մա կերպ վող  ցան կա ցած մի ջո ցառ
ման կազ մա կերպ չա կան գոր ծըն թա ցում: Հա ճախ 
այն պի սի վար պե տութ յամբ են կազ մա կեր պում, որ 
թվում է՝ «Ի վենթ մե նեջ մեն թի» հա տուկ կուր սեր են 
ան ցել: 

- Մի փոքր խո սենք դա սա խո սա կան կազ մի մա-
սին: Ինչ պի սի՞ թիմ է աշ խա տում բու հում: 

- Բու հում այս պա հին աշ խա տում են եր կու՝ ե րի
տա սարդ և  ա վագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Ն րանց հա  մա տե ղու մը բա վա կա նին արդ  յու նա վետ 
է: Ե րի տա սարդ նե րի ներգ րա վու մը շատ եմ կար
ևո րում հատ կա պես լե զու նե րի ի մա ցութ յան, նոր 
գի տե լիք յու րաց նե լու, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա նե րին տի րա պե տե լու ա ռու մով, բայց ա վագ սե
րունդն էլ իր ու րույն տեղն ու նի դաս տիա րակ չա կան, 

փոր ձա ռութ յան մա սով: Հետ ևա բար, 
փոր ձում ենք ա վագ և  ե րի տա սարդ սե
րունդ նե րի արդ յու նա վետ փոխ գոր ծակ
ցութ յան մի ջա վայ րի ա պա հով մամբ՝ 
հաս նել ա ռա վե լա գույն արդ յուն քի։

  Բա ցի դրա նից, մենք նոր կարգ 
ենք մշա կել՝ դա սա խոս նե րի ա տես տա
վոր ման և վե րա պատ րաստ ման: Այն 
բա ցը, որ առ կա է լե զու նե րի ի մա ցութ
յան, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե
րի, հե տա զո տա կան հմտութ յուն նե րի, 
դա սա վանդ ման ար դի տեխ նո լո գիա
նե րի, ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան 
բնա գա վա ռում գի տե լիք նե րի թար մաց
ման ուղ ղութ յուն նե րով՝ դա սա խոս նե րը 
կլրաց նեն վե րա պատ րաստ ման, ա պա 
ա տես տա վոր ման մի ջո ցով: Մենք հնա
րա վո րութ յուն ենք տա լիս դա սա խոս նե
րին հար մար վե լու «խա ղի նոր կա նոն
նե րին»: Վե րա պատ րաստ ման ուղ ղութ
յուն նե րը ե րեքն են՝ մաս նա գի տա կան, 
ոչ մաս նա գի տա կան և դա սա վանդ ման 
մե թո դա բա նութ յուն: Բո լոր դա սա խոս
նե րը, ա ռանց բա ցա ռութ յան, պետք է 
վե րա պատ րաստ վեն: 

- Այ սօր նո րա գույն տեխ նո լո գիա-
նե րի կի րա ռութ յու նը պար տա դիր է 
դար ձել բո լոր ո լորտ նե րում, հատ կա-
պես՝ տնտե սա կան: Արդ յոք  հնա րա-
վո րութ յուն ներ կա°ն դա սըն թաց ներն 
այն պես կազ մա կեր պե լու, որ պես զի 

բուհն ա վար տող ու սա նո ղը կա րո ղա նա 
ան մի ջա պես անց նել աշ խա տան քի, ու նե նա անհ-
րա ժեշտ հմտութ յուն ներ:

- Մեր բո լոր կրթա կան ծրագ րե րում հա մա կարգ
չա յին հմտութ յուն նե րը, որ պես պար տա դիր դա սըն
թաց, առ կա է: Սա կայն անց յալ տա րի բու հը նա խա
ձեռ նեց նաև « Հա մա կարգ չա յին հմտութ յուն ներ» 
անվ ճար կարճ դա սըն թաց, որ տեղ վե րա պատ
րաստ վե ցին 200ից ա վե լի ու սա նող ներ: Դե պի նո
րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի յու րա ցում մյուս քայ լե
րից մեկն էլ այն էր, որ անց յալ տա րի կա յա ցավ « Տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ» բա կա լավ րա կան 
ծրա գի րը: Նաև ու նենք մա գիստ րո սա կան ծրա գիր՝ 
« Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րը բիզ նե սում» 
մաս նա գի տաց մամբ և հե տա գա յում պլա նա վո րում 
ենք հա յաս տան յան տեխ նո լո գիա կան բու հե րից մե
կի՝ Պո լի տեխ նի կա կան կամ Ճար տա րա պե տութ յան 
և շի նա րա րութ յան ազ գա յին հա մալ սա րա նի հետ 
հա մա տեղ մա գիստ րո սա կան ծրագ րեր մշա կել: 
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- Առջ ևում նոր ու սում ա կան տա րին է, արդ յոք  
պատ րաստ վո°ւմ  եք ար դեն, նոր մաս նա գի տութ-
յուն ներ կբաց վե՞ն բու հում:

- Դեռևս անց յալ տա րի մենք 11 նոր մաս նա գի
տութ յուն լի ցեն զա վո րել ենք: Բա ցի նրա նից, որ 
Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան կող մից լի
ցեն զա վոր ված՝ Hospital managmant ա նու նով կարճ 
դա սըն թաց էինք ի րա կա նաց նում մեր ու սա նող նե րի 
հա մար, անց յալ տա րի բա ցե ցինք ա ռող ջա պա հութ
յան ո լոր տին վե րա բե րող եր կու մա գիստ րո սա կան 
ծրա գիր՝ «Ա ռող ջա պա հութ յան կա ռա վա րում» և 
« Բուժ հաս տա տութ յան կա ռա վա րում»: Ամ բողջ աշ
խար հում ըն դուն ված է, որ բուժ հաս տա տութ յուն նե
րի գլխա վոր բժիշկ նե րը, բա ցի բժիշկ լի նե լուց, նաև 
կա ռա վար չա կան ո րո շա կի հմտութ յուն նե րի տի րա
պե տեն, ուս տի ո րո շե ցինք, որ այս ո րա կա վո րու մը 
հա յաս տան յան շու կա յում պետք է ա պա հո վի հենց 
տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նը: Հու նի սին կու
նե նանք ա ռող ջա պա հութ յան կա ռա վար ման ո լոր
տի մեր ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րը:

Այս տա րի նոր մա գիստ րո սա կան ծրագ րեր չենք 
ու նե նա, ո րով հետև ի րա կա նաց նում ենք աշ խա տա
շու կա յի ու սում ա սի րութ յուն՝ հաս կա նա լու հա մար, 

թե ինչ նոր մաս նա գի տութ յուն նե րի կա րիք կա: Այս 
պա հին կա րող եմ ա սել, որ մեր հա մալ սա րա նում 
տնտե սա գի տութ յան, ֆի նանս նե րի, մար քե թին գի, 
վի ճա կագ րութ յան ո լորտ նե րի բո լոր սպեկ տոր նե րը 
ծած կող մա գիստ րո սա կան ծրագ րեր կան: 

Այ սօր մեր շեշ տադ րում ա ռա վե լա պես կա տա
րում ենք ո րա կի բարձ րաց ման վրա՝ ներգ րա վե լով 
ա վե լի բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի, ու սա նող նե
րի հա մար գտնե լով փոր ձա ռութ յան նոր վայ րեր: 

-  Մաս նա գի տա կան ո՞ր ուղ ղութ յուն ներն են 
ա ռա վել պա հանջ ված այ սօր:

 - Բարձր մրցակ ցա յին ե րեք հիմ ա կան ուղ ղութ
յուն կա: Վեր ջին եր կու տա րում ա մե նա պա հանջ
վա ծը մար քե թինգն է, ինչն ու րա խա լի է, քա նի որ 
դա հա մա պա տաս խա նում է աշ խա տա շու կա յի այ
սօր վա պա հան ջար կին: ՀՊՏՀն միակ պե տա կան 
բուհն է, որն ու նի մար քե թինգ մաս նա գի տութ յու
նը: Այս տա րի մենք ա վե լաց րել ենք այս մաս նա
գի տութ յան տե ղե րի քա նա կը, ո րով հետև անց յալ 
տա րի ա մե նա բարձր մրցույ թը հենց այս մաս նա գի
տութ յան հա մար էր: Շա րու նա կում են ա ռա ջա տար 
դիր քե րում մալ ֆի նանս նե րի ու կա ռա վար ման 
մաս նա գի տութ յուն նե րը: Դժ գո հել չեմ կա րող, մեր բո լոր մաս նա գի տութ յուն ներն էլ հա մալր վում են, 

մրցույթ նե րը բարձր են նաև  տնտե սա գի տութ յան, 
հաշ վա պա հութ յան ու վի ճա կագ րութ յան մաս նա գի
տութ յուն նե րի գծով: Նոր մաս նա գի տութ յուն նե րը՝ 
սեր վի սը, տու րիզ մը, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա նե րը, ակ տու ա րա կան մա թե մա տի կան ևս բա
վա կան բարձր պա հան ջարկ ու նեն: 

- ՀՊՏՀ կա րող են դի մել միայն ա վագ դպրոց 
ա վար տած ա շա կերտ նե՞ րը, թե° ու նեք նաև մինչ-
բու հա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն: 

 - Մեր հա մալ սա րա նին կից գոր ծում է ՀՊՏՀ 
ֆի նան սատն տե սա գի տա կան քո լե ջը, ո րի կազ
մում՝ մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում ա րա նը: Քո
լեջ կա րող են ըն դուն վել 9րդ դա սա րա նը ա վար
տած դպրո ցա կան նե րը: Ե րեք տա րի ու սում ա ռե
լուց հե տո, ե թե գե րա զան ցիկ են, հար ցազ րույ ցով 
կըն դուն վեն միան գա մից ՀՊՏՀ հե ռա կա երկ րորդ 
կուրս, ե թե ոչ, ու րեմ միաս նա կան քննութ յուն նե րի 
մի ջո ցով կըն դուն վեն ա ռա ջին կուրս: 

- Ո՞ր բա ժին ներն ու նեն հե ռա կա կրթութ յուն և  
ո րո՞նք են ա ռա վել պա հանջ ված: 

- Հե ռա կա կրթութ յուն ու նենք բո լոր բա ժին նե րի 
հա մար: Չեմ կա րող ա սել, որ ա ռաջ վա պես պա
հան ջար կը մեծ է հե ռա կա կրթութ յան հան դեպ: 
Բ նա կան է, որ հե ռա կա կրթութ յան ո րա կը չի կա
րող հա մե մատ վել առ կա կրթութ յան ո րա կի հետ: 
Այ սօր ու նենք թա փուր տե ղեր հե ռա կա բա ժին նե

րում: Գու ցե ու րա խա լի է, որ ա վե լի 
շատ առ կա կրթութ յանն են ձգտում 
ու սա նող նե րը: Այ նու ա մե նայ նիվ, հե
ռա կա կրթութ յու նը գոր ծում է և´ բա
կա լավ րիա տի, և´ մա գիստ րա տու րա
յի, և´ աս պի րան տու րա յի կրթա կան 
ծրագ րե րի հա մար: 

- Այ սօր քա նի՞ ու սա նող ու նի Տն տե-
սա գի տա կան հա մալ սա րա նը,  քա-
նի՞սն է նրան ցից անվ ճար, քա նի՞ սը՝ 
վճա րո վի:

- Այս պա հին ՀՊՏՀում սո վո րում է 
6046 ու սա նող, ո րից մոտ 900ը՝ անվ
ճար: Գե րակ շիռ մա սը՝ 2886ը, առ կա 
մա գիստ րա տու րա յի ու սա նող ներն են: 
Անց յալ տար վա հա մե մատ, մեր ու
սա նող նե րի թի վը բա վա կան ա ճել է՝ 
5269ից հաս նե լով 6046ի՝ շնոր հիվ 
մա գիստ րա տու րա յի և բա կա լավ րիա
տի ան նա խա դեպ ըն դու նե լութ յան: 

- Ա սում են, որ այ սօր կրթա-
կան մա կար դա կը բա վա կան ի ջել է 

դպրոց նե րում: Ինչ պե՞ս են դի մորդ նե րը հաղ թա-
հա րում բուհ ըն դուն վե լու հա մար նա խա տես ված 
ան ցո ղիկ շե մը: 

- Ե թե հար ցադ րու մը ձևա կեր պենք այս պես՝ 
«Ի՞նչ ա նել, որ պես զի բուհ ըն դուն վել», գու ցե հաս
կա նանք, որ շատ բան պետք չէ ա նել: Այժմ, ա յո՛, 
մրցակ ցութ յու նը նվա զել է, շրջա նա վարտ նե րի թի
վը գնա լով պա կա սում է և բա վա կան է ե րեք 8  կամ 
ե րեք 7,5 ստա նալ և կա րող են որ ևէ բու հում, որ ևէ 
մաս նա գի տութ յամբ ու սա նող դառ նալ: Ես կար ծում 
եմ, որ պետք է ոչ թե շե մի, այլ ո րա կի հարց դնել: 
Դ րա նով պետք է զբաղ վել հենց դպրո ցից: Ա ռաջ
նա հեր թութ յուն պետք է դի տարկ վի ոչ թե շե մը 
հաղ թա հա րե լը, այլ ո րակ յալ կրթութ յուն ստա նա լը: 

Կար ծում եմ՝ բա վա կա նին փոխ վել է այս մո տե
ցու մը: Ու սա նող նե րը գի տակ ցում են, որ խնդի րը 
դիպ լոմ ստա նա լը չէ, այլ սո վո րե լը:

- Ա ռա ջի կա յում ի րա կա նաց վե լիք ի՞նչ ծրագ րեր 
ու նեք: 

- Ա պա գա յի հա մար սկսել ենք մի ջազ գայ նաց ման 
գոր ծըն թա ցը և բա վա կա նին հա ջո ղութ յուն ներ ու
նենք այս ա ռու մով: Մի քա նի կար ևոր հան գա մանք 
պետք է նշեմ. Տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րանն 
անց յալ տա րի ա ռա ջին ան գամ վար կան շա վոր վեց 
հա մաշ խար հա յին հռչակ ու նե ցող՝ QS world Ranking 
մի ջազ գա յին վար կա նի շում: Այս տա րի ա ռա ջին 
ան գամ մենք տեղ գտանք հա մաշ խար հա յին բու
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հե րը վար կան շա վո րող Times impact Rankingում, 
որ տեղ հա յաս տան յան բու հե րից միայն ՀՊՏՀին է 
հա ջող վել վար կան շա վոր վել: Բա ցի դրա նից, ՀՊՏՀ 
«Ամ բերդ» հե տա զո տա կան կենտ րոնն ար դեն չորս 
տա րի շա րու նակ Փեն սիլ վա նիա յի հա մալ սա րա նի 
ու ղե ղա յին կենտ րոն նե րի վար կան շա վոր ման աղ
յու սա կում դաս վում է աշ խար հի 100 լա վա գույն հա
մալ սա րա նա կան ու ղե ղա յին կենտ րոն նե րի շար քին՝ 
ա մեն տա րի բա րե լա վե լով նա խորդ տար վա ցու ցա
նի շը: Կա րող եմ ա սել, որ մի ջազ գա յին ճա նա չում 
ձեռք բե րե լու ա ռու մով մենք լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ 
ենք գրան ցել, բայց դա չի նշա նա կում, որ այս քա
նով բա վա րար վե լու ենք ու կանգ առ նենք: 

Տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նում այս տա
րի բաց վել է նաև ֆոն դա հայ թայթ ման բա ժի նը, 
ո րը բա ցա ռա պես զբաղ վե լու է ար տերկ րի ֆոն դե րի 
ներգ րավ մամբ: Հա յաս տան յան բու հե րի ա մե նա մեծ 
խնդիր նե րից մեկն այն է, որ բյու ջե նե րը սահ մա
նա փակ են և հիմ ա կա նում կախ ված են ու սա նող
նե րի վար ձավ ճար նե րից: Այս ա ռու մով, ֆոն դե րի 
ներգ րա վու մը մենք շատ ենք կար ևո րում, և, թերևս, 
ՀՊՏՀն  ա ռա ջին բուհն է, որ նպա տա կա յին կեր
պով այդ պի սի բա ժին է ստեղ ծել: 

Կա ևս մեկ խնդիր մեր հա մալ սա րա նում, ո րը 
դեռևս լուծ ված չէ՝ օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի 
ներգ րա վու մը: Այժմ լի ցեն զա վոր ման փու լում ենք՝ 
բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րի 
անգ լե րեն տար բե րա կի հա մար և հա մա գոր ծակ
ցում ենք տար բեր երկր նե րում մեր դես պան նե րի 
հետ, որ կա րո ղա նանք ընդգր կել այ լազ գի ու սա նող
նե րի: Վս տահ եմ՝ մեր թի մը հա ջո ղութ յան կհաս նի 
նաև այս հար ցում:

- Ի՞ն չը կցան կա նա յիք փո խել կրթա կան հա մա-
կար գում, որն ի դեա լա կա նին կմո տեց ներ այն:

- Նախ, մեկ գոր ծոն փո խե լով այս հար ցը հնա
րա վոր չէ լու ծել: Ես կար ծում եմ, որ հենց այն ծրագ
րե րը, ո րոնք մեր հա մալ սա րանն ի րա կա նաց նում 
է՝ և´ օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի ընդգր կու մը, և´ 
նոր կրթա կան ծրագ րե րի բա ցու մը, և´ կար ճատև 
դա սըն թաց նե րի ներդ նու մը, գործ նա կան ո լոր տից 
մաս նա գետ նե րի ներգ րա վու մը և  այլ ծրագ րեր, 
միայն ամ բող ջա նա լով կա րող են նպաս տել կրթա
կան հա մա կար գի ի դեա լա կան դառ նա լուն: Դ րան
ցից որ ևէ մե կը ա ռան ձին չի կա րող ցան կա լի արդ
յուն քին մո տեց նել: 

- Տի կի՛ն Գա լո յան, կար ծում եմ՝ կհա մա ձայ նեք, 
որ ժա մա նա կա կից հա յու հի ներն ի րենց նա խա-
ձեռ նո ղա կա նութ յամբ տար բեր վում են նա խորդ 
սերն դից: Այ սօր բո լոր ո րոլտ նե րում տես նում ենք 
կին հա ջո ղակ ղե կա վար նե րի, ով քեր ի րենց կա-

րո ղութ յուն նե րով չեն զի ջում տղա մարդ կանց: Ինչ-
պի սի՞ն է ե ղել Ձեր ան ցած ու ղին, դժվա րութ յուն ներ 
ու նե ցե՞լ եք:

- Դժ վա րութ յուն ներ շատ եմ ու նե ցել և շա րու նա
կում եմ ու նե նալ: Ես մի փոքր կողմ չեմ կին կամ 
տղա մարդ ղե կա վա րի բա ժան մա նը, բայց կար ծում 
եմ, որ կա նանց հետ աշ խա տելն ա վե լի հեշտ է: Կա
նայք ա վե լի ճկուն են, ա վե լի մեղմ, ա վե լի հեշտ են 
հար մար վում փո փո խութ յուն նե րին, ա վե լի հակ ված 
մաս նակ ցա յին կա ռա վար մա նը: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
կար ծում եմ, որ կա ռա վար չի ջիղ ու նե նա լը շատ 
կար ևոր է ղե կա վար պաշ տոն զբա ղեց նե լու հա մար:

Եր բեք չեմ վա խե ցել դժվա րութ յուն նե րից: Ես 
հանձն վել չգի տեմ: Տն տե սա գի տա կան հա մալ սա
րա նը մեր ե րա զած հա մալ սա րա նը դարձ նե լու ճա
նա պար հին մեզ ոչ ոք չի կա րող խո չըն դո տել:  

- Ո՞րն է Ձեր ե րա զած հա մալ սա րա նը, ո րին 
ձգտում եք հաս նել:

 Ինձ հա մար ա ռա ջին չա փա նի շը շա հա ռու նե րի 
ի րա կան բա վա րար վա ծութ յունն է։ Դա այն հա մալ
սա րանն է, որն ա վար տող ու սա նող ներն ի րենց կա
րո ղու նա կութ յամբ աշ խա տա շու կա յում իս կա պես 
կլի նեն պա հան ջարկ ված և մր ցու նակ։ 

- Ո՞րն եք հա մա րում հայ կնոջ ֆե նո մե նը՝ սե-
րունդ կրթող, դաս տիա րա կող ա՞նձ:

- Ես կարծ րա տի պե րով չեմ ա ռաջ նորդ վում: Ինքս 
մայր եմ և կար ծում եմ, որ մոր, ղե կա վա րի, կնոջ ու 

սե րունդ կրթո ղի դե րե րը կա րե լի է լա վա գույնս հա
մա տե ղել՝ լի նել հա ջո ղակ կին, լավ մայր, լավ դաս
տիա րա կող, լավ դուստր, կա ռու ցել կա րիե րա: Այն 
կարծ րա տի պը, որ հայ կի նը միայն օ ջախ պա հող 

կինն է, կար ծում եմ, վա ղուց ար դեն «կոտ րե լու» ժա
մա նակն է, և հայ կինն այն քան ու ժեղ է, որ կա րող է 
այդ բո լո րը հա մա տե ղել: 

- Ըստ ա ռաջ նա հեր թութ յան՝ Դուք Ձեզ տես նում 
եք որ պես մա՞յր, կի՞ն, թե՞ ղե կա վար:  

- Ա ռա ջի նը տես նում եմ ինձ որ պես մայր, հե տո 
ղե կա վար, հե տո նոր կին: 

- Ո՞րն է Ձեր հա ջո ղութ յան գաղտ նի քը:
 Իմ նպա տա կաս լա ցութ յունն ու մեր թի մը: Ես 

սի րում եմ մեր թիմ ան վա նել «նվիր յալ նե րի թիմ»: 
Շատ կար ևո րում և գ նա հա տում եմ այն, որ մար դիկ 
գործն ա վար տին հասց նե լու հա մար պատ րաստ 
են տուն չգնալ, որ որ ևէ բան հանձ նա րա րե լուց հե
տո կա րիք չի լի նում հետ ևից ընկ նե լու, փո խա րե նը 
ստա նում ես պատ րաս տի արդ յուն քը:  

Կար ծում եմ՝ հա մալ սա րա նա կան հա ջո ղութ յուն
նե րիս գաղտ նի քը մեր թիմ է և  այն, որ մենք հա
մալ սա րա նը շատ ենք սի րում: 

Հարցազրույցը՝ 
Մարգարիտա  Հարությունյանի
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