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Աշխատանքայինթիմ` 
ՄիշաԹադևոսյան 
ՏաթևիկՂարիբյան
ՔրիստինաԾատուրյան 
ԱրևիկՀարությունյան

Ձևավորող՝ 
ՆորաԳալֆայան

Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանում Ֆրիդրիխ
Էբերտ հիմնադրամի աջակցությամբ և փաստա
թղթում առկա կարծիքները կարող են չհամընկնել
ՖրիդրիխԷբերտհիմնադրամիպաշտոնականտեսա

կետիհետ:

Սույն ուղեցույցը մշակվել է «ԷԿՍԵՈ» կրթության և

կարիերայիզարգացմանհիմնադրամիկողմից՝Ֆրիդ

րիխ Էբերտ հիմնադրամի աջակցությամբ իրակա

նացվող«Ակադեմիականբարեվարքությանմասնակ

ցային և ժողովրդավարական քաղաքականություն»

ծրագրիշրջանակում։Այնբաղկացածէերկուհիմնա

կանբաժիններից:

Առաջին բաժնում  ներկայացված է մատչելի տեղե

կատվություն՝ ինստիտուցիոնալ ինքնավարության,

ակադեմիական ազատության, ակադեմիական

ազնվությանևակադեմիականբարեվարքությանվե

րաբերյալ՝հիմնվելովմիջազգայինմիտումներիևլա

վագույնփորձիվրա։

Երկրորդ բաժնում ներկայացված են Ծրագրի շրջա

նակում բարձրագույն ուսումնական հաստատու

թյուններիշահակիցներիհանրայինընկալումները:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Համապատասխանություն էթիկայի և
մասնագիտական սկզբունքներին, չափա
նիշներին, փորձառությանը և արժեքնե
րի հետևողական համակարգին, որոնցով
առաջնորդվում են կրթության, հետազո
տության և գիտության մեջ որոշումներ
կայացնելիս։

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՕՂԱԿՆԵՐԻՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ

Կրթելուևքննարկումներիրականացնելու,
հետազոտականգործունեությունծավալե
լուևհետազոտականարդյունքներըհրա
պարակելու, իրենց կարծիքը տվյալ հաս
տատությանկամհամակարգիվերաբերյալ
ազատ արտահայտելու, ինստիտուցիոնալ
գրաքննությունից զերծ/ազատ լինելու և
մասնագիտականկամներկայացուցչական
ակադեմիական  մարմիններում ազատ
մասնակցելուհիմնարարիրավունք։

Անկախիրավիճակիցհիմնարարարժեք
ներիպահպանմանպարտավորություն:
Այդարժեքներնեն.
|ազնվություն 
|վստահություն 
|արդարություն 
| հարգանք 
|պատասխանատվություն 
|խիզախություն

Բարձրագույն ուսումնական հաստատու
թյունների  կողմից իրենց առաքելության՝
դասավանդման, հետազոտության և հա
սարակությանը ծառայելու համար իրենց
առաջնահերթությունները սահմանելու և
ուրույն քաղաքականությունը կիրառելու
կարողություն:



ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ



բարձրագույնուսումնական
հաստատություններիկողմից

սեփականառաջնահերթությունների
սահմանում

սեփականքաղաքականությունների
կիրառում

իրենցառաքելության` 
դասավանդման,հետազոտությանև 
հասարակությանըծառայելուհամար

Եվրոպականբարձրագույնկրթությանտարածք,2016
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«Որոշումներկայացնելուլիազորությունդասավանդողների,դասա
վանդմանբովանդակության,որակավորմանշնորհմանևհետազո
տությանթեմայիընտրությանվերաբերյալ»։

1965թ.Համալսարաններիասոցիացիա

«...Ինքնակառավարման այնպիսի աստիճան, որը թույլ է տալիս
համալսարաններին կայացնել արդյունավետ որոշումներ` իրենց
ակադեմիականաշխատանքի,չափանիշների,կառավարմանևայլ
համապատասխանգործողություններիվերաբերյալ,որոնքհամա
դրելիենհանրայինհաշվետվողականությանսկզբունքներիհետ,և
հատկապես,վերաբերումենպետականֆինանսավորմանը,ակա
դեմիականազատություններինևմարդուիրավունքներին»:

ՅՈՒՆԵՍԿՕ,Համալսարաններիդասավանդողանձնակազ
միկարգավիճակիվերաբերյալերաշխավորություններ1 

«Պետությանևհամալսարաններիմիջևմշտապեսփոփոխվողհա
րաբերություններևենթադրումէպետականմարմիններիկողմից
համալսարաններինկատմամբիրականացվողտարբերաստիճանի
վերահսկողություն,որըկախվածէազգայինկոնկրետհամատեքս
տիցևհանգամանքներից»:

Եվրոպականհամալսարաններիասոցիացիա(ԵՀԱ)[1]

Ինստիտուցիոնալ ինքնավարության ընկալումներն ու
ձևակերպումները տարբեր են, ինչպես և բազմազան է
այնիրավականդաշտը,որիներքոգործումենհամալսա
րանները:Այստարբերություններըպայմանավորվածեն
բուհական համակարգի կառավարմանազգային օրենս
դրության,մշակութայինևպատմականզարգացման,ինչ
պեսնաև՝պետականկառավարմանառանձնահատկու
թյուններով:

Ի՞ՆՉԷ  
Ինստիտուցիոնալ 
ինքնավարությունը?
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ԵՀԱն սահմանում է ինստիտուցիոնալ ինքնավարության չորս
հիմնականուղղություններ,որոնցովևիրականացվումէհամալ
սարաններիինքնավարությանգնահատումնըստբաղադրիչների
[2].

1.
Կազմակերպչական 
ինքնավարություն 

ներքին 
կազմակերպական 

կանոնակարգումների
իրացմանևդրանց 
վերաբերյալանկախ 

որոշումներիկայացման 
կարողություն

2.
Ֆինանսական 

ինքնավարություն  
բուհիկողմիցիր 
ֆինանսական 

միջոցների 
կառավարման 
վերաբերյալ 

որոշումներընդունելու 
կարողություն 

3.
Մարդկային 
ռեսուրսների 

կառավարման 
ինքնավարություն 

 բուհիկողմից 
դասախոսականև 

վարչական 
անձնակազմի 

հավաքագրմանև 
կառավարման 
կարողություն

4.
Ակադեմիական 

ինքնավարություն  
ներքին 

ակադեմիական 
գործընթացներնանկախ 

կառավարելու 
կարողություն՝ներառյալ 

ուսանողների 
ընդունելությունը, 
ակադեմիական 

բովանդակությունը,որակի
ապահովումը,աստիճանա

շնորհողկրթականնոր 
ծրագրերիստեղծումըև 
դասավանդմանլեզուն
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1.
1.1գործադիրղեկավարիընտրության

կարգ

1.2գործադիրղեկավարիընտրության
չափանիշներ

1.3գործադիրղեկավարիհեռացում

1.4 գործադիրղեկավարիպաշտոնա
վարմանժամկետ

1.5 արտաքին անդամների ներգրա
վումնուընտրությունըկառավար
մանմարմիններում

1.6 ակադեմիական մարմինների վե
րաբերյալորոշումկայացնելուկա
րողություն

1.7իրավաբանականանձիկարգավի
ճակունեցողմարմիններհիմնելու
կարողություն

Կ
ա
զ
մ
ա
կ
ե
ր
պ
չա
կ
ա
ն 

ի
ն
ք
ն
ա
վ
ա
ր
ո
ւթ
յո
ւն
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2.
  

2.1 պետականֆինանսավորման
տևողություն

2.2 պետականֆինանսավորմանձև

2.3 վարկայինմիջոցներներգրավելու
կարողություն

2.4 խնայողություններըպահպանելու
կարողություն

2.5 սեփականությանիրավունքով
շենքերըտնօրինելուկարողու
թյուն

2.6 ուսանողներիցուսմանվճարները
գանձելուիրավասություն(բակա
լավրիական, մագիստրոսականև
ասպիրանտականկրթությանմա
կարդակներում)

2.7 միջազգային ուսանողներից ուս
ման վճարները գանձելու կարո
ղություն (բակալավրիական, մա
գիստրոսական և ասպիրանտա
կան կրթության մակարդակնե
րում)
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3.
  

3.1 բարձր ակադեմիական պաշտոն
զբաղեցնողդասախոսներիաշխա
տանքիընդունմանկարգերըսահ
մանելուկարողություն

3.2 բարձր վարչական պաշտոն զբա
ղեցնողաշխատակիցներիընդուն
ման կարգերը սահմանելու կարո
ղություն

3.3 բարձր ակադեմիական պաշտողն
զբաղեցնողդասախոսներիաշխա
տավարձերը որոշելու կարողու
թյուն

3.4 բարձր վարչական պաշտոն զբա
ղեցնող աշխատակիցների աշխա
տավարձերը որոշելու կարողու
թյուն

3.5 բարձր ակադեմիական պաշտոն
զբաղեցնող դասախոսներին հե
ռացնելուկարողություն

3.6 բարձր վարչական պաշտոն զբա
ղեցնող աշխատակիցներին հե
ռացնելուկարողություն

3.7 բարձր ակադեմիական պաշտոն
զբաղեցնողդասախոսներիառաջ
խաղացման կարգը սահմանելու
կարողություն

3.8 բարձր վարչական պաշտոն զբա
ղեցնող աշխատակիցների առաջ
խաղացման կարգը սահմանելու
իրավասություն
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4.
  

 

4.1ուսանողներիընդհանուրթվաքա
նակըորոշելուիրավասություն

4.2բակալավրիականևմագիստրոսա
կանկրթականծրագրերումուսա
նողների ընդունելության կարգը
սահմանելուկարողություն

4.3 բակալավրիատի, մագիստրատու
րայի և ասպիրանտական կրթա
կանծրագրերներդնելուկարողու
թյուն

4.4կրթականծրագրերըդադարեցնե
լուկարողություն

4.5 բակալավրիատի և մագիստրա
տուրայիկրթականծրագրերիդա
սավանդման լեզուն որոշելու կա
րողություն

4.6 որակի ապահովման մեխանիզմ
ներն ու գործակալություններին
ընտրելուկարողություն

4.7աստիճանշնորհողկրթական
ծրագրերիբովանդակությունը
սահմանելուկարողություն
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ԸստԵՀԱիմշակածսանդղակի`2017թվականինԵՀԱնիրակա
նացրելէ29եվրոպականերկրներիբարձրագույնկրթությանհա
մակարգերիգնահատում։Այնդուրսէբերելմիշարքհետաքրքիր
միտումներչորստիրույթներում։

Եվրոպայի բուհերի մեծամասնությունն ունի մարդկային ռե
սուրսներիկառավարմանբարձրաստիճան։Ամենացածրսանդ
ղակներումենգտնվում ՀունգարիանևԽորվաթիան.առաջի
նումռեկտորընշանակվումէերկրիվարչապետիկողմիցևունի
անսահմանափակ լիազորություններ, իսկ երկրորդում՝ կառա
վարումըկենտրոնացվածէդասախոսներիքաղծառայողիկար
գավիճակունենալուպատճառովևհամակարգվումէհամապա
տասխանլիազորմարմնիկողմից։

Ակադեմիականինքնավարությանտեսանկյունիցհամակարգե
րըշատտարբերեն,որտեղամենացածրգնահատվածըՖրան
սիանևԲելգիանեն։Թեպետայս երկրների համալսարաննե
րըիրավասուենմշակելիրենցկրթականծրագրերը,սակայն
ունենշատայլսահմանափակումներայսուղղությամբ։

Եվրոպայիհյուսիայինհատվածիբուհերնունենկազմակերպ
չական ինքնավարության բարձր աստիճան՝ իրավասություն
ունենալով նաև ընտրելու կառավարման խորհուրդների ար
տաքին անդամներին։ Համակարգերից մեծամասնությունում
պետություններըշարունակումենկառավարելարտաքինան
դամներինշանակումը։

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ  
ՏԱՐԲԵՐՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՑ



ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 15

 Ֆինանսական ինքնավարության տեսանկյունից Եվրոպայում
համակարգերը բազմազան են, սակայն մեծամասնությունում
ինքնավարության սահմանափակումը բարձրագույն կրթու
թյանվեցերորդմակարդակումուսումնականվարձավճարների
չափիսահմանումնէպետությանկողմից։

Արևել յանմշակույթիցհետաքրքիրէՉինաստանիփորձը,որտեղ
պետության դերը բարձրագույն կրթության մեջ բարձր է գնա
հատվում:Պետությունըվերահսկում,ձևավորում,ուղղորդումև
ընտրողաբարֆինանսավորումէհամալսարաններին[3]:

Պետությանբարձրմասնակցությունէնկատվումնաևհետսո
վետականտարածաշրջանիերկրներում,որտեղպատմականո
րենմնացել էբուհերիկենտրոնացվածկառավարմանավան
դույթները։ 

 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
որոնցովկարգավորվում/նկարագրվումէինստիտուցիո
նալինքնավարությանքաղաքականությունը

1|Եվրոպական համալսարանների Համալսարանների Համընդ
հանուրհռչակագիր2(MagnaChartaUniversitatum,1988)

2| Սալամանկայիհռչակագիր3(2001)

3| Գրացիհռչակագիր4(2003)

4| Լիսաբոնիհռչակագիրը5(2007)

5| Պրահայիհռչակագիրը6(2009)

6|Ակադեմիական ազատության, ինստիտուցիոնալ ինքնավա
րությանև ժողովրդավարությանապագայի վերաբերյալ գլո
բալֆորումիհռչակագիր7(2019)



ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ



Ակադեմիական
ազատությունը 
հիմնարարիրավունքէ

կրթելևիրականացնելքննարկումներ

ծավալելհետազոտականգործունեությունև
hրապարակելհետազոտականարդյունքները

ազատարտահայտելկարծիքըտվյալ 
հաստատությանկամհամակարգիվերաբերյալ

ազատմասնակցելմասնագիտականկամ
ներկայացուցչականակադեմիական 
մարմիններում

ազատլինել 
ինստիտուցիոնալգրաքննությունից

ՅՈՒՆԵՍԿՕ,2017
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 «Ակադեմիականազատություն» հասկացության նկարա
գրման համար անգլալեզու աշխարհում տարբեր մոտե
ցումներենկիրառվում։

Միջնադարյանժամանակներիցակադեմիականազատու
թյունը նշանակում էպրոֆեսորի/դասախոսի՝ իրփորձա
գիտականոլորտումդասավանդելուազատություն՝առա
նցարտաքինհսկողության,ինչպեսնաևուսանողիսովո
րելուազատություն: 

? Ի՞ՆՉԷ  
Ակադեմիական 
ազատությունը 

Ակադեմիական ազատությունը գիտահետազոտական աշխա
տանքներում և դասավանդման մեջ համալսարանական կյանքի
հիմնականսկզբունքնէ,ևկառավարություններնուհամալսարան
ները, յուրաքանչ յուրնիրիրավասությանսահմաններում,պետքէ
ապահովենհարգանքայսհիմնարարպահանջիհանդեպ:
Մերժելովանհանդուրժողականությունը՝համալսարանըմեծապես
պատրաստպետք է լինի բացերկխոսության։Այնպետք է լավա
գույնհավաքատեղին լինիայնդասավանդողներիհամար,ովքեր,
քաջատեղ յակ լինելովարդի նորություններիցև  զինված լինելով
կրթականտեխնոլոգիաներով,պատրաստենզարգացնելուիրենց
գիտելիքները գիտահետազոտականաշխատանքով, ինչպես նաև
ցանկությունունենևունակենհաղորդելուիրենցգիտելիքներըու
սանողներին։

Եվրոպական Համալսարաններիhամընդհանուր 
hռչակագիր,1988
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Ակադեմիականազատությունըկրթելուևքննարկումներիրակա
նացնելու, հետազոտական գործունեություն ծավալելու և հետա
զոտականարդյունքները հրապարակելու, իրենց կարծիքըտվյալ
հաստատությանկամհամակարգիվերաբերյալազատարտահայ
տելու, ինստիտուցիոնալգրաքննությունիցազատ լինելուևմաս
նագիտականկամներկայացուցչականակադեմիականմարմիննե
րումազատմասնակցելուհիմնարարիրավունքէ։

ՅՈՒՆԵՍԿՕ 8,1997

Ակադեմիականազատությաննպատակըհամալսարանիառանձին
անդամիպաշտպանվածություննէ,ևակադեմիականազատու
թյունը նույնքան պարտավորություն է, որքան իրավունք: 
Սանշանակումէ,որդասավանդողներնուհետազոտողներըունեն
պարտավորությունիրականացնելուհետազոտությունևբարձրա
գույնկրթությանմիջոցովտարածելուիրենցհայտնագործություն
ներնուհամոզմունքները՝լինելովպաշտպանվածայդպարտավո
րությունըօպտիմալպայմաններումիրականացնելուհամար: 

Թորենց[4],2006

«Ակադեմիականազատությունըինքնիննպատակչէ:Այնհնարա
վորություն է տալիս համալսարաններին ծառայելու հասարակու
թյանը`նորգիտելիքևհասկացություններփնտրելուևտարածե
լու,ինչպեսնաևդասախոսականաշխատակազմիևուսանողների
անկախ մտածելու և արտահայտվելու կարողությունը խթանելու
միջոցով»:

Եվրոպականհետազոտականհամալսարաններիլիգայի 
«Ակադեմիականազատությունըորպեսհիմնարարիրավունք» 

աշխատություն9,2011



Ակադեմիականազատությունըկարելիէդիտարկելորպես 
հետևյալերեքասպեկտներիհամախումբ.

Ակադեմիականհամայնքիանդամների(աշխատակազմևու

սանողներ)համարորպեսազատարտահայտվելուանհատա

կանիրավունք,հիմնականում՝որպեսազատուսումնասիրող

ներ, ներառյալ՝ ուսումնառելու, դասավանդելու, հետազոտու

թյուններիրականացնելուևտեղեկատվությունձեռքբերելու

ազատություն,խոսքի և հրապարակմանազատություն (այդ

թվում`«սխալվելուիրավունք»)ևհամալսարանիցդուրսմաս

նագիտականգործունեությունծավալելուիրավունք։

Բարձրագույնուսումնականհաստատությանև/կամնրաեն

թակառուցվածքային միավորների (ֆակուլտետներ, հետա

զոտական ստորաբաժանումներևայլն) կոլեկտիվ կամ ինս

տիտուցիոնալ ինքնավարություն, որը ենթադրում է, որ բա

ժինները,ֆակուլտետներըևբուհերը,որպեսամբողջություն,

իրավունքունեն(ևպարտավորեն)պահպանելուևխթանելու

ակադեմիականազատությանսկզբունքներըիրենցներքինև

արտաքինգործընթացներում։

Պետականմարմիններիհամարպարտավորություն`հարգելու

ևպահպանելուակադեմիականազատությունըևնպաստելու

այդիրավունքիարդյունավետիրագործելիությանը:

20 ՀՆԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
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Ամերիկյանպատմաբաններիկազմակերպության(Organi
zationofAmericanHistorians)ակադեմիականազատությանհանձ
նաժողովիկողմիցմշակվելէ«Ակադեմիականազատությանուղե
ցույցներևլավագույնփորձ»ձեռնարկը,որտեղակադեմիական
ազատությունըտրոհվումէերեքհիմնականբաղադրիչների10.

  
Հետազոտությանև 
հետազոտականարդյունքներիհրապարակում

հետազոտություններկատարելուևփաստերիուապացույց
ներիհիմանվրաեզրահանգումներանելուազատություն

հետազոտողների իրավունքի պաշտպանում՝ մեթոդաբա
նությունը ընտրելու, եզրակացություններ անելու և դրանց
ներդրումային արժեքը հաստատելու, սակայն չի պաշտպա
նումնրանցպնդումներըքննադատությունից
 

Դասավանդումևուսումնառություն,որըդասախոսին
իրավունքէտալիս

ընտրելուդասավանդմաննյութերըևբովանդակությունը

ընտրելուդասավանդմանմեթոդաբանությունը

առաջադրանքներտալուևգնահատելուուսանողիկատարո
ղականը

Պետքէհաշվիառնել,որդասավանդմանևուսումնառության
ազատությանմեջնույնպեսկարողենիհայտգալսահմանա
փակումներ՝ կախվածտարբեր իրադրություններից, մասնա
վորապես՝առարկաներիմիջևհամաձայնեցում,բուհիկողմից
սահմանափակումներ (որնարտացոլված էաշխատանքային
պայմանագրում)՝ելնելովբուհիուղղվածությունից,այլոցիրա
վունքներիխախտում,ևայլն:
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Հասարակականգործունեություն/արտահայտում

ավելի մեծ թվով հանրության համար սոցիալական, քաղա
քական,տնտեսականևայլ հետաքրքրություններկայացնող
ցանկացածհարցիվերաբերյալհամապատասխանփորձագի
տականաշխատանքկատարելուիրավունք:

 

2010թ.ին ՔերիՆելսոնը հոդվածիտեսքովհրապարակում է
«Ակադեմիական ազատություն սահմանները» (Defining
academicfreedom)ձեռնարկը,որտեղներառումէակադեմիական
ազատությանբոլորհնարավորձևերնևսահմանափակումները՝
նկարագրելովակադեմիականազատությանտիրույթները[5]:
  
Ակադեմիականազատությունը՝
 

Չի տալիս իրավունք պրոֆեսորին/դասախոսին բռնություն
իրականացնելու, սպառնալու, վախեցնելու, ծաղրելու
կամիրտեսակետներըպարտադրելուուսանողներին

 Չի պաշտպանումպրոֆեսորին/դասախոսին իր գործընկեր
ներիկամուսանողներիմարտահրավերներիցկամնրանց
իրհետչհամաձայնելուց

 Չիպաշտպանումուսանողներինևդասախոսներինկարգա
պահական գործողություններից, սակայն պահանջում է
արդարևպատշաճվերաբերմունքնրանցնկատմամբ

 Չիխոչընդոտում/խանգարումդասախոսինպահանջելուսա
նողիցդասընթացիհանձնարարականներիկատարում

Այլսահմանափակումներ
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ԽԱԽՏՄԱՆ 

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 

Ուսանողներիկողմիցառանցդասախոսիթույլտվությանդասըն
թացիձայնագրումևտարածումսոցիալականցանցերում:

Քաղաքական նպատակներով հաստատության ղեկավարու
թյանկողմիցդասախոսիկամուսանողիքաղաքականտարա
կարծությունարտահայտելուսահմանափակում:

Վարչականքաղաքականությունների կամառաջարկություննե
րի հետ չհամաձայնելու, կարծիք արտահայտելու հետևանքով
դասախոսինաշխատանքիցհեռացում։

Կարևորում և ֆինանսավորում միայն այն հետազոտական
ծրագրերին, որոնք ինչոր չափով թեմատիկայով հասկանալի
են կամ հետաքրքրություն են ներկայացնում ծրագիրը գնա
հատող հանձնաժողովի անդամների համար, իսկ ծրագրերը,
որոնք հանձնաժողովի անդամների համար հետաքրքիր կամ
ըմբռնելիչեն՝դիտարկվումենորպեսերկրորդական:
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 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, 
որոնցովկարգավորվում/նկարագրվումէ
ակադեմիականազատությանքաղաքականությունը

1|«Ակադեմիական ազատության և պաշտոնավարման մասին
սկզբունքներ», Ամերիկյան քոլեջների և համալսարանների
ասոցիացիա11(1940)

2|«Բարձրագույնկրթությանդասավանդողանձնակազմիկար
գավիճակի վերաբերյալ առաջարկություն», որն ընդունվել է
Գլխավորգիտաժողովիկողմիցիրքսանիններորդնստաշրջա
նում,Փարիզ,ՅՈՒՆԵՍԿՕ(1997)

3| «Ակադեմիականազատության,ինստիտուցիոնալինքնավա
րությանևսոցիալականպատասխանատվության»քաղաքա
կանությանհռչակագիր,Համալսարաններիմիջազգայինասո
ցիացիա12(1998)

4| Ք. Նելսոն, «Ակադեմիական ազատություն սահմանները»13

(2010)

5|«Ակադեմիական ազատության, ինստիտուցիոնալ ինքնավա
րությանևապագա ժողովրդավարության վերաբերյալ», Հա
մաշխարհայինֆորումիհռչակագիր(2019)
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ



համապատասխանությունէթիկայիև 
մասնագիտականսկզբունքներիչափանիշներին

համապատասխանությունփորձառությանըևարժեքների
հետևողականհամակարգին`կրթության,հետազոտության 
ևգիտությանմեջորոշումներկայացնելիս

Ակադեմիականբարեվարքությանեվրոպականցանց,2018
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Ակադեմիական բերեվարքությունը (academic integrity)
բազմաշերտհայեցակարգէ,քանիորհետազոտողների
կողմից,պատմականտարբերզարգացումներովպայմա
նավորված,միշարքմեկնաբանություններէստացել։

Ակադեմիական բարեվարքությունը և ակադեմիական
անազնվության դեմպայքարըխորապեսարմատավոր
վածենամերիկյանկրթությանմշակույթում:

1992 թ.ին ի պատասխան Դոնալդ Մակքեյի կող
մից անցկացվող ակադեմիական բարեվարքության և
անազնվության վերաբերյալ տագնապալի մեծաքանակ
հետազոտությանների՝ ամերիկյան համակարգում  հիմ
նադրվում է Ակադեմիական բարեվարքության միջազ
գային կենտրոնը (International Center for Academic
Integrity14)`այնակնկալիքով, որԱկադեմիականբարե
վարքության խնդիրներն ամբողջ բարդությամբ կվեր
հանվենևկենտրոնիկողմիցկտրվենլուծումներ:

? Ի՞ՆՉԷ  
Ակադեմիական 
բարեվարքությունը



Ակադեմիական բարեվարքությունը էթիկայի և մասնագիտական
սկզբունքներին, չափանիշներին, փորձառությանը և արժեքների
հետևողական համակարգին համապատասխանությունն է, որոն
ցովառաջնորդվումենկրթության,հետազոտությանևգիտության
մեջորոշումներկայացնելիս:

Ակադեմիականբարեվարքությանեվրոպականցանց[6] (ENAI,2018) 

20102012թվականներինԱվստրալիայումԱկադեմիական
բարեվարքությանչափանիշներընախագծի(Academic
IntegrityStandardsProject (AISP)) շրջանակներում իրակա
նացվում է ակադեմիական բարեվարքության վերաբերյալ
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընկա
լումների հետազոտություն, որի արդյունքում նախագիծը
առաջարկումէհետևյալսահմանումը. 

Ակադեմիականբարեվարքությունըենթադրումէ,որհետազոտու
թյուններ իրականացնելիս, դասավանդման և ուսումնառության
գործընթացներումև՛անձնակազմը,և՛ ուսանողները գործում են
ազնիվ, բաց և հաշվետու են իրենց գործողությունների համար,
դրսևորումենարդարությունևթափանցիկություն,երբգործունեն
մարդկանցկամհետազոտություններիհետ15։
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Հետազոտությանմեջբարեվարքությունըխթանելուերեքհիմ
նականմիջոցներենառանձնացվում.

1|քաղաքականությունևօրենսդրականկարգավորումներ

2|վերահսկողությունևհամապատասխանություն

3|ուղղորդումևվերապատրաստում

  
Հետազոտական բարեվարքության երկրորդ համաշխարհային
գիտաժողովի (Սինգապուր, 2010) արդյունքում ստեղծվել է Հե
տազոտականբարեվարքությանՍինգապուրիհայտարա
րագիրը16,որըհակիրճնկարագրումէ,թեինչպեսպետքէվար
վենհետազոտողները՝հիմնվելով

i|ազնվության,

ii|պատասխանատվության,

iii|արդարության,

iv|լավտնտեսվարմանսկզբունքների,

ինչպես նաև հետևյալ 14 պարտավորությունների վրա 
 [7]. 

Համաշխարհայինմակարդակումորպեսակադեմի
ական բարեվարքությանառանձին բաղադրիչ դի
տարկվումէնաև

? Ի՞ՆՉԷ  
Հետազոտական 
բարեվարքությունը  

 ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Բարեվարքություն 
(Integrity)

Հրապարակման 
երախտագիտություն 
(Publication 
Acknowledgement)

Գրախոսում  
(PeerReview)

Կանոնակարգի 
պահպանում   
(AdherencetoRegulations)

Հետազոտական 
մեթոդներ 
(ResearchMethods)

Հետազոտությունների
վերաբերյալ 
գրառումներ 
(ResearchRecords)

Հետազոտական
արդյունքներ
(ResearchFindings)

Հեղինակային
իրավունք 
(Authorship)

Շահերիբախում 
(ConflictofInterest)

Հանրային 
հաղորդակցություն  
(PublicCommunication)

Անպատասխանատու 
հետազոտական
պրակտիկայի 
մասինզեկուցում 
(ReportingIrresponsible
ResearchPractices)

Հասարակական 
նկատառումներ 
(SocietalConsiderations)

Արձագանք 
անպատասխանատու 
հետազոտական 
պրակտիկային
(Respondingto
IrresponsibleResearch
Practices)

Հետազոտական 
միջավայր  
(ResearchEnvironments)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

7
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Բարեվարքություն 
(Integrity)

Կանոնակարգի 
պահպանում   

(AdherencetoRegulations)

Հետազոտությունների
մեթոդներ  

(ResearchMethods)

Հետազոտողըպետքէպատասխանա
տու լինի իր կողմից իրականացված
հետազոտությունների հուսալիության
համար:

Պետքէտեղ յակլինիևհետևիհետա
զոտություններին վերաբերող կանո
նակարգերինևքաղաքականությանը:

Պետք է կիրառի համապատասխան
հետազոտականմեթոդներ,եզրահան
գումները հիմնավորի փաստերով և
ապացույցներով՝ ենթարկելով դրանք
քննականվերլուծության,ինչպեսնաև
եզրահանգումներն և մեկնաբանու
թյուններըպետքէզեկուցիամբողջու
թյամբևօբյեկտիվորեն:

Պետքէիրականացնիհստակ,ճշգրիտ
գրառումներ հետազոտության ամ
բողջ ընթացքի վերաբերյալ այնպես,
որուրիշներըկարողանանստուգելև
վերարտադրելաշխատանքը:

Պետքէբացահայտևարագորենկիս
վի բացահայտումներով և տվյալնե
րով`անմիջապես դրանց նկատմամբ
գերակայության և սեփականության
հայցներկայացնելուցհետո:

 Հետազոտությունների
վերաբերյալ 
գրառումներ  

(ResearchRecords)

 Հետազոտական
արդյունքներ

(ResearchFindings)

 Հեղինակային
իրավունք 
(Authorship)

Հետազոտողները պետք է ստանձնեն
պատասխանատվություն իրենց բո
լորհետազոտություններիհրապարա
կումների, ֆինանսավորման դիմում
ների, զեկույցների և իրենց հետազո
տությունների ներկայացման համար:
Համահեղինակներպետքէներառվեն
բոլոր նրանք,և միայն նրանք, ովքեր
բավարարում են հեղինակային իրա
վունքիկիրառմանչափանիշներին:
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Հրապարակման 
երախտագիտություն 

(Publication
Acknowledgement)

Գրախոսում 
(PeerReview)

Հետազոտողներն իրենց հրապարա
կումներումպետքէ նշեն բոլորայն
մարդկանց անունները և դերը, ով
քեր չեն համապատասխանում հեղի
նակային իրավունքի չափանիշներին,
սակայննշանակալիներդրումենունե
ցել հետազոտության մեջ, ներառյալ`
գրողներին,ֆինանսավորողներին,հո
վանավորներինևայլոց:

Հետազոտողներն այլ հեղինակի աշ
խատանքգրախոսելիսպետքէպահ
պանեն գաղտնիությունըևտանար
դար,արագևճշգրիտգնահատական
ներ:

Հետազոտողներըպետքէբացահայտ
ներկայացնենֆինանսականևայլշա
հերի բախումները, որոնք կարող են
վնասհասցնելհետազոտականառա
ջարկություններին,հրապարակումնե
րին, հանրային հաղորդակցությանը,
ինչպեսնաևբոլորվերանայմանգոր
ծողություններումիրենցաշխատանքի
հուսալիությանը:

Հետազոտողները  հետազոտության
արդյունքների կիրառման և կարևո
րության վերաբերյալ հանրային
քննարկումների ընթացքում պետք է
սահմանափակեն իրենց փորձագի
տական/մասնագիտական մեկնաբա
նությունները,ևհստակտարբերակեն
մասնագիտական մեկնաբանություն
ները անձնական տեսակետի վրա
հիմնվածկարծիքներից:

Շահերիբախում 
(ConflictofInterest)

Հանրային 
հաղորդակցություն  
(PublicCommunication)
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Հետազոտողները պետք է համապա
տասխան պատկան մարմիններին
զեկուցեն հետազոտության մեջ կաս
կածվող ցանկացած անբարեխիղճ
վարքագծի վերաբերյալ, ներառյալ`
կեղծիքը, կեղծումը կամ գրագողու
թյունըևայլանպատասխանատուհե
տազոտական պրակտիկաներ, որոնք
վտանգում են հետազոտության հու
սալիությունը, ինչպիսիք են անզգու
շությունը,հեղինակներինոչպատշաճ
ցիտումը, սխալ տվյալների հրապա
րակումը,կամապակողմնորոշիչվեր
լուծականմեթոդներիօգտագործումը:

Հետազոտական ինստիտուտները,
ինչպես նաևամսագրերը, մասնագի
տական կազմակերպությունները և
գործակալությունները, որոնք հետա
զոտության նկատմամբ ունեն պար
տավորություն, պետք է ունենան ըն
թացակարգեր չարաշահման մասին
պնդումներին և այլ անպատասխա
նատու հետազոտական պրակտի
կաներին վերաբերող մեղադրանքնե
րին արձագանքելու և նման վարքա
գիծը բարի նպատակներով զեկուցող
անձանցպաշտպանելուհամար:

Հետազոտականհաստատությունները
մինչ հետազոտական բարեվարքու
թյանընպաստողաշխատանքայինմի
ջավայրիապահովումըպետքէստեղ
ծենևապահովենկրթության,առաջ
խաղացմանխրախուսողմիջավայր:

Անպատասխանատու 
հետազոտական
պրակտիկայի 

մասինզեկուցելը 
(ReportingIrresponsible

ResearchPractices)

Արձագանք 
անպատասխանատու 

հետազոտական 
պրակտիկային 
(Respondingto

IrresponsibleResearch
Practices)

Հետազոտական 
միջավայր  

(ResearchEnvironments)
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Հետազոտողները և հետազոտական
հաստատությունները պետք է գի
տակցեն,որիրենքունենբարոյական
պարտավորություն համեմատելու
հասարակական օգուտը  իրենց աշ
խատանքներիցբխողռիսկերինկատ
մամբ:

Հասարակական 
նկատառումներ 

(SocietalConsiderations)

Միշարքերկրներստեղծելենիրենցհետազոտականբարեվար
քությանգրասենյակներըկամունենհետազոտականբարեվար
քությանպաշտպան,օրինակ`Հետազոտականբարեվարքության
գրասենյակը (ORI17) ԱՄՆում, Գերմանական հետազոտություն
ների հիմնադրամը (DFG) Գերմանիայում ունի հետազոտական
բարեվարքությանպաշտպան18,Գիտականանազնվությանհանձ
նաժողովը21Դանիայում[7]:



ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
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ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



Անկախիրավիճակից 
հիմնարարարժեքների 
պահպանմանպարտավորություն

Ազնվություն

Հարգանք

Պատասխանատվություն

Խիզախություն

Վստահություն

Արդարություն

ԱկադեմիականԱզնվությանՄիջազգայինԿենտրոն,2014
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Ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ մեկնարկային
լայնածավալհետազոտությունըկարելիէհամարելՈւիլի
ամԲաուերսի 1964թ.իԱՄՆիկրթականհամակարգում
(բուհերումևավագդպրոցներում)համազգայինքանա
կականհարցմանհիմանվրակատարվածուսումնասի
րությունը, որտեղ նա ցույց է տալիս, որ ուսանողների
մոտկեսնիրուսումնառությանընթացքումինչորչափով
գոնե մեկ անգամ ցուցաբերում է անազնիվ վարքագիծ
[8]:

Մոտերեսունտարիանցթեմայիշրջանակներումմեծա
քանակհետազոտություններենիրականացվելՄըքՔեյ
բիևՏրեվինոյիկողմից,որոնքվկայումեն,որուսանող
ների75%ըներգրավվումէայսկամայնտեսակիանազ
նիվվարքագծիմեջ[9]:

? Ի՞ՆՉԷ  
Ակադեմիական 
ազնվությունը

Ակադեմիական բարեվարքության միջազգային կենտ
րոնի կողմից[10]ակադեմիականազնվությունըձևակերպվումէ
որպեսանկախ իրավիճակից վեց հիմնարարարժեքներիպահ
պանմանպարտավորություն:Այդարժեքներնեն.

Ազնվություն

Վստահություն

Արդարություն

Հարգանք 
Պատասխանատվություն

Խիզախություն

Honesty

Trust

Fairness

Respect   
Responsibility  

Courage 
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Ազնվություն (Honesty)

Ակադեմիականբարեվարքությանկրողներըմտավորևանձնա
կանազնվությանմիջոցովորոնումենճշմարտությունևգիտե
լիքուսումնառության,կրթության,հետազոտությանևհամայն
քինծառայելումեջ:

Վստահություն (Trust) 

Ակադեմիական բարեվարքության կրողները նպաստում և
ապավինումենփոխադարձվստահությանմիջավայրիստեղծ
մանը: Փոխադարձ վստահության միջավայրը խրախուսում և
աջակցումէգաղափարներիազատփոխանակմանը՝հնարավո
րությունտալովգիտականհետազոտություններիներուժիլիար
ժեքդրսևորմանը:

Արդարություն (Fairness)

Ակադեմիականբարեվարքությանկրողներըհստակևթափան
ցիկ չափանիշների, ակնկալիքների և պրակտիկաների ձևա
վորմանմիջոցովաջակցումենուսանողների,դասախոսներիև
վարչականաշխատակիցներիփոխհարաբերություններումար
դարությանը:

Հարգանք (Respect)

Ակադեմիականբարեվարքությանկրողներըարժևորումենին
տերակտիվ,համագործակցային,մասնակցայինբնույթիուսում
նառությունը:Պատվում,գնահատումևդիտարկումենկարծիք
ներիևգաղափարներիբազմազանությունը:



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ40

Պատասխանատվություն (Responsibility) 

Ակադեմիականբարեվարքությանկրողներըհենվումենանձնա
կանպատասխանատվությանվրա,որոնքզուգորդվումենան
հատներիևխմբերիկողմիցպատրաստակամությամբ`օրինա
կովառաջնորդելու,պահպանելուփոխադարձհամաձայնեցված
չափորոշիչները և ձեռնարկելու գործողություններ, երբ նկա
տումենսխալարարքներ:

Խիզախություն(Courage) 

Ակադեմիականբարեվարքությունըկրողհասարակությունձևա
վորելուևպահպանելուհամարպահանջվումէավելին,քանուղ
ղակի հիմնարարարժեքներին հավատալը:Արժեքները ուղղակի
նկարագրելուց իրական գործողությունների վերածելը, ճնշման
ներքոևանբարենպաստպայմաններումնրանցհամարպայքա
րելը վճռականություն, նվիրվածությունևքաջություն էպահան
ջում:
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ
ԱՆԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ
Արևմտյան հետազոտություններում ակադեմիական ոչ ազնիվ
երևույթներիհետազոտմանհամարօգտագործվումենհետևյալ
եզրույթները.

 

Ակադեմիականազնվությաներևույթըամբողջապեսհասկանա
լուհամարհաճախանհրաժեշտէլինումնաևնկարագրել,թեինչ
էակադեմիականանազնվությունը։

Ակադեմիական անազնվությունը ակադեմիական միջավայրի ուղ
ղակիշահառուներիկողմիցայնպիսիվարքագծիդրսևորումնէ,որը
նվազեցնումէակադեմիականհամակարգիարդյունավետությունըև
հասարակությանմեջնրավստահելիությունը։

Արևմտյանմշակույթներումակադեմիականանազնվությանհա
ճախհանդիպողձևերնեն20.

ակադեմիականանազնվություն

ակադեմիականբարեվարքություն

խարդախություն

ակադեմիականանբարեխիղճվարքագիծ

գրագողություն

Պատճենում|արտագրություն

Խարդախություն

Գրագողություն

Նյութերիգողություն

Գրառումներիկեղծում

academicdishonesty

academicintegrity

cheatingbehavior

academicmisconduct

plagiarism

Copying

Cheating

Plagiarism

Theft Of Materials

Falsifying Records

41



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ42

 Պատճենում/արտագրություն (Copying)

Հանձնարարության պատճենումը կամ արտագրելը մեկ այլ
ուսանողիաշխատանքից,որըկարողէլինելթե’թղթայինևթե’
էլեկտրոնային,թե’ավարտունաշխատանքից,ևթե’ընթացիկ,
պատճենում google փաստաթղթից և/կամ այլ կայքերից: Այն
անձը,ովթույլէտալիսպատճենումըիրաշխատանքից,նույն
պեսդրսևորումէակադեմիականանազնվություն:

Խարդախություն (Cheating)

Չարտոնված հուշաթերթերի օգտագործում թե’ թղթային, թե’
էլեկտրոնային կամ այլ կանխամտածված խաբեություններ:
Խարդախությունէնաևառաջադրանքիվերաբերյալնյութիլու
սանկարումը և բջջային հեռախոսի միջոցովայդ նյութիտրա
մադրումը, ինչպես նաև թվային ռեսուրսների կամ համապա
տասխանհավելվածիօգտագործումըհանձնարարությունըկա
տարելուհամար,ինչպեսօրինակgoogletranslateկամphotomath
հավելվածներնեն:

Գրագողություն (Plagiarism)

Ուրիշի աշխատանքի օգտագործումը կամ տեղեկատվության
պատճենումըորևէթվայինկամթղթայինռեսուրսիցևորպես
իր սեփական աշխատանք կամ գաղափարներ ներկայացնելը՝
առանցվերագրման:Գրագողություն է նաևայլ ուսանողիաշ
խատանքըսեփականանվանտակներկայացնելը:Գրագողու
թյան վերաբերյալառկա մի շարք սահմանումներից ընդունելի
էհատկապեսՎեբստերի(Webster,Webster’sCollegeDictionary)
սահմանումը, ըստ որի` «գրագողությունը մեկ այլ հեղինա
կիբառերի,մտքերիօգտագործումնէևդրանցներկայացումը
իբրևսեփականի»:
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Նյութերիգողություն(Theftofmaterials)

Մեկ այլ ուսանողի կամ դասախոսի նյութը կամաշխատանքը
վերցնելը առանց նրանց գիտության, կամ առանց թույլտվու
թյաննրանցհամակարգչի,էլեկտրոնայինփոստիկամուսանո
ղական էլեկտրոնային հաշվի օգտագործումը, որը ինքնության
գողությանձևէ:

Գրառումներիկեղծում (Falsifyingrecords)

Մուտք գործելը տվյալների բազա և տվյալները փոխելը կամ
վերցնելը։

ԱմերիկայիՄիացյալՆահանգներումակադեմիականանազնվու
թյանդեմպայքարիձևէուսումնականհաստատությունմուտք
գործելիսուսանողներիպատվոօրենսգրքիընդունումը։Այնհայ
տարարությունէ,որովուսանողներըպարտավորվումենչստել,
չխաբել,չգողանալևչհանդուրժելայլոցկողմիցպատվոօրենսգր
քիկանոններիխախտումները[12]:Խախտումներիհայտնաբեր
ման դեպքում ուսանողները ենթարկվում են օրենսգրքով սահ
մանվածպատժամիջոցներին:



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ44

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 
ԱՆԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՃԱԽՀԱՆԴԻՊՈՂ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐ

գրագողություն՝ներկայացվածաշխատանքումայլհեղինակնե
րիցվերցվածմտքերի,հասկացությունների,արտահայտություն
ներիևնույնիսկբառերիկիրառում՝առանցհեղինակինցիտե
լու,իբրևսեփականաշխատանքիներկայացում

գնահատականիկեղծումը

ուրիշիկողմիցիրականացվածառաջադրանքներըորպեսիրսե
փականաշխատանքներկայացնելը

 դասախոսինստելը՝իբրընտանիքումանախորԺությունէպա
տահել,օրինակ՝մտերիմհարազատներիցորևիցեմեկիմահը,
որիպատճառովչիներկայացել

ստելը՝իբրհիվանդէեղելկամկոտրելէձեռքըևչիկարողացել
առաջադրանքըժամանակինկատարել

քննությանժամանակարտագրությունը՝ նախապեսպատրաս
տածհուշաթերթիկամբջջայինհեռախոսիմիջոցով

դասախոսինգնահատականիդիմացկաշառքառաջարկելը

այլ
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ,  
որոնցովկարգավորվում/նկարագրվումէ
ակադեմիականազնվությանքաղաքականությունը

 1|ՀետազոտականբարեվարքությանՍինգապուրիհայտարարա
գիր (2010)

 2|Հետազոտական բարեվարքության Եվրոպական վարքագծի
նորմերը[13](2011)

 3| «Բարձրագույնկրթությանոլորտումէթիկայիկանոնագրքիու
ղենիշեր21», Համալսարանների միջազգայինասոցիացիայի և
ՄագնաԿարտադիտարան(2012)

 4| «Հետազոտական բարեվարքության սկզբունքներ[14]», Հա
մաշխարհայինհետազոտականխորհուրդ(2012)

5|Եվրոպայի խորհրդի 24րդ նստաշրջանի ամփոփիչ հռչակա
գիր22,Հելսինկի(2013)

6|Կրթությանոլորտումէթիկայի,թափանցիկությանևբարեվար
քությանհամաեվրոպականհարթակ23(ԷԹԻՆԵԴ)(2013)  
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ակադեմիական
բարեվարքություն

Բարձրագույնուսումնականհաստատությունների
կառավարմանօղակներիներկայացուցիչների  
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ 

ինստիտուցիոնալ
ինքնավարություն

ակադեմիական
ազատություն

ակադեմիական
ազնվություն
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Ուսումնասիրությունում ընդգրկվել են ՀՀ
4մարզայինբուհերի՝Վանաձորի,Գորիսի,
ՇիրակիևԳավառիպետականհամալսա
րանների հոգաբարձուների խորհրդում
բուհի կողմից ներգրավված ներկայացու
ցիչները՝դասախոսներըևուսանողները։

Սույնուսումնասիրությունըչիկրումներ
կայացուցչական բնույթ,  այն միտված է
ընդհանրական ընկալումների վերհանմա
նը. վերջինիս  արդյունքներն ամփոփված
ենառանցմասնավորեցումների։

Ուսումնասիրությանընթացքումկազմվելէ
երկու տեսակի հարցաշար` քանակական
և որակական տվյալներ հավաքագրելու
համար։ Քանակական տվյալները հավա
քագրվել են առցանց հարցաշարի, իսկ
որակական տվյալները՝ ֆոկուսխմբային
քննարկումների միջոցով։ Հարցաշարերը
ներառել են հարցեր չորս ուղղություննե
րով. ինստիտուցիոնալ ինքնավարություն,
ակադեմիական ազատություն, ակադե
միականազնվությունևբարեվարքություն։

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
ժողովիկողմից2004թվականիդեկտեմբե
րի14ինհաստատվածՀՀբարձրագույնև
հետբուհական կրթության մասին օրենքի
6րդ հոդվածը ընդհանրական ձևով սահ
մանում է ՀՀ բուհերի ինքնավարությունը,
իրավասությունը և ակադեմիական ազա
տությունները։

Վերջին տասնամյակի ընթացքում վե
րոնշյալթեմաները,ինչպեսնաևակադեմի
ականազնվությունըևբարեվարքությունը
դարձելենՀՀումբարձրագույնկրթության
քննարկումների և սեմինարների հիմնա
կան թիրախները՝ որպես բարձրագույն
կրթությանզարգացմանհիմնականերաշ
խիք։Բազումքննարկումներիևուսումնա
սիրությունների արդյունքում բացահայտ
վելէ,որակադեմիականազատություննե
րիռեֆորմներիխթանմանհամարբուհերի
բարձրկառավարմանմարմիններիակտիվ
ներգրավվածությունը խիստ անհրաժեշտ
գործոնէ:

«ԷԿՍԵՈ» կրթության և կարիերայի զար
գացման հիմնադրամը Հայաստանում
Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի ֆինան
սական աջակցությումբ  իրականացվող
«Ակադեմիական բարեվարքության մաս
նակցային և ժողովրդավարական քա
ղաքականությու» ծրագրի շրջանակում
իրականացրել է հանրային ընկալումնե
րի ուսումնասիրություն, որի նպատակն է
պարզելՀՀչորսմարզայինբուհերի՝Վանա
ձորի,Գորիսի,ՇիրակիևԳավառիպետա
կան համալսարանների հոգաբարձուների
խորհրդում բուհի կողմից ներգրավված
ներկայացուցիչների ընկալումները չորս
ուղղություններով. ինստիտուցիոնալ ինք
նավարություն, ակադեմիական ազատու
թյուններ, ակադեմիական ազնվություն և
բարեվարքություն։
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Ինստիտուցիոնալ ինքնավարության ընկալումների վերաբերյալ
տվյալները հավաքագրվել են թե՛ հարցաշարի, և թե՛ ֆոկուս
խմբային քննարկման միջոցով։ Ուսումնասիրությունը ցույց է
տվել,որ«ինստիտուցիոնալինքնավարություն»հասակցությունն
ունիբազմազանընկալումներ,ևշատհաճախայնթե՛մասնակից
դասախոսների,թե՛ուսանողներիկողմիցնույնացվումէակադե
միականազատություններիհետ։Սակայն, ընդհանուրառմամբ,
այնդիտարկվումէորպեսբուհիկառավարում՝առանցարտաքին
միջամտությանևկառավարմանքաղաքականացման։

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ինստիտուցիոնալ
ինքնավարությանհարցումկանբացերգործողօրենսդրության,
ներբուհական կանոնակարգերիև բուհերի ներկայացուցիչների
կողմիցինստիտուցիոնալինքնավարությանիրագործմանընկալ
ման միջև։ Չնայած ինքնավարության կարևորության գիտակց
մանը` որպես ակադեմիական ազատությունների ապահովման
երաշխիք,բուհերիներկայացուցիչներըգտնումեն,որհնարավոր
չէ ամբողջությամբ ապահովել ինստիտուցիոնալ ինքնավարու
թյունը,քանիորկանկանոնակարգեր,որոնքսահմանափակում
ենայն:ՄասնակիցներըհաճախհղումենկատարումՀՀկառա
վարությանը՝ որպես բուհի հիմնադիր`այսպիսով նվազեցնելով
բուհերիպատասխանատվությունըև ձևավորելովպատասխա
նատվությունըպետությանհետկիսելուհամոզմունք:

Գրեթե բոլոր բուհերն իրենց ռազմավարությունում և տարբեր
կանոնակարգերում ունեն դրույթներ ինստիտուցիոնալ ինքնա
վարության վերաբերյալ, սակայն դրանք հիմնականում ֆորմալ
ենևհռչակագրային։Հետաքրքիրէ,որչնայածՀՀբարձրագույն
կրթության համակարգում բուհերի ինքնավարությունը սահմա

ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐ
Ինստիտուցիոնալ 
ինքնավարություն



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ50

նափակող կանոնակարգերիառկայությանը, առկա է նաևայն
պիսիկարծիք,որբուհերըվայելումենլիիրավինքնավարություն,
ևսահմանափակումներ,որպեսայդիպիսիք,չկան։

Հարցվածներըհիմնականումչենտիրապետումինստիտուցիոնալ
ինքնավարությանն առնչվող մասնագիտական եզրույթներին և
մասամբենպատկերացնումդրանցիրագործելիությունըբուհում։

Հարցվածներիմեծմասըգտնումէ,որբուհերըտարբերտիրույթ
ներում ունեն տարբեր մակարդակի ինքնավարություն, որտեղ
ամենալայն իրավուսությունները տրված են ակադեմիական և
մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը։ Օրինակ՝ ըստ հարց
վածներիբուհերըկարողենինքնուրույնձևավորելիրենցկրթա
կան ծրագրերը, սահմանել ուսումնառության վերջնարդյունքնե
րը։Հետաքրքիրէ,որհարցվածներիցմիքանիսըչենդիտարկում
ՀՀբարձրագույնկրթությանլիազորմարմնիկողմիցուսանողնե
րի ընդունելության գործընթացների կանոնակարգումը կամ ՀՀ
բարձրագույնևհետբուհականկրթությանմասինօրենքով(հաս
տատված14.12.2004թ.)պարտադիրդասընթացներիընդգրկումը
կրթականծրագրերումորպեսակադեմիականինքնավարության
սահմանափակում։ Նույն կերպ, ակադեմիական ինքնավարու
թյան սահմանափակում չեն ընկալվումայնպիսի սահմանափա
կումները, ինչպիսիք են ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը
որոշելու,բակալավրիատիևմագիստրատուրայիդասավանդման
լեզունընտրելուհնարավորությանբացակայությունը։

Կազմակերպչական և ֆինանսական ինքնավարությանտեսան
կյունից բուհերի ներկայացուցիչների կարծիքով կա որոշակի
սահմանափակում, մասնավորապես՝ արտաքին մարմինների և
բուհի ներկայացուցիչների հավասար ներգրավվածությանտես
քովբուհիհոգաբարձուներիկազմում։Թեպետհարկէնշել,որու
սանողներիշրջանակումկակարծիք,որարտաքիններգրավվա
ծությունըմիայննպաստումէբուհիզարգացմանը՝գործնականև
առաջընթացինմիտվածառաջարկներիներկայացմամբ։Հետաքր
քիրէ,որբուհականֆինանսականինքնավարությանսահմանա
փակումէդիտարկվումնաևուսանողականվարձավճարներիցև
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ուսանողներիքանակիցկախվածությունը`շատհաճախդիտար
կելով դա որպես հնարավոր ֆինանսական եկամտի հիմնական
աղբյուր։Ընդհանրապես,հարցվածներիհամոզմամբ,բուհական
ցածր ֆինանսավորման հարցը առանցքային տեղ է զբաղեց
նում բոլոր չորս ուղղություններում՝ ցածրաշխատավարձերը և
մեկաղբյուրիցֆինանսավորումըդիտարկելովորպեսբուհական
ինքնավարությանսահմանափակումևակադեմիականանբարե
վարքությանդրսևորմանհիմնականպատճառ։

Հարցվածների շրջանակում առկա էր նաև կարծիք, որ
ինստիտուցիոնալինքնավարությունըսահմանափակվումէբուհի
կառավարմանբարձրօղակներով՝ չընդգրկելովայլ ստորաբա
ժանումներ, մասնավորապեսամբիոնները/ վարչական ստորա
բաժանումներըմիջամտումենուսումնականգործընթացիկազ
մակերպման հարցերին, որը թույլ չի տալիս ցուցաբերել ստեղ
ծագործական անհրաժեշտ մոտեցում։ Այսինքն, միջամտության
մեխանիզմըվարչարարականէևչիկրումակադեմիականմիջա
վայրինանհրաժեշտարժեհամակարգիևմշակույթիձևավորմա
նըմիտվածբնույթ։

Միևնույն ժամանակ, բուհերի ներկայացուցիչները կարծում են,
որմինչլիիրավինքնավարությանանցումըանհրաժեշտէստեղ
ծելներքինկանոնակարգեր,ձևավորելարժեհամակարգ,որտեղ
ինստիտուցիոնալխնդիրներըվերկդասվենանձնականիցևբու
հերիգործունեությունըկախվածչիլինիանհատիանձնայինար
ժեքներիցևսկզբունքներից։

Այսպիսով` ինստիտուցիոնալ ինքնավարության վերաբերյալ
ընկալումներըթույլենտալիսեզրահանգել,որ,չնայածբուհե
րի ինքնավարության մի շարք սահմանափակումներին, բու
հերի ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանում դրանք որպես
ինստիտուցիոնալինքնավարությանսահմանափակում։Դրանք
ընկալվումենորպեսիրողություն,որնիրհերթինթույլչիտա
լիսհանդեսգալնախաձեռնություններով,նորգաղափարների
առաջադրմամբ,տարբերտիրույթներումսեփականքաղաքա
կանությանմշակմամբևիրագործմամբ։
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Ուսումնասիրության մասնակիցների կողմից ակադեմիական
ազատության հարցը դիտարկվել է երկու հարթություններում՝
քաղաքականությանառկայությանևիրավունքներիկիրառման:

Հարցմանբոլորմասնակիցներընշելեն,որիրենցբուհերնունեն
ակադեմիական ազատությունների վերաբերյալ որդեգրած քա
ղաքականություն, և  ակադեմիական ազատությունները, հիմ
նականում,պաշտպանվածենիրենցբուհերում։Հարցմանմաս
նակիցների մեծամասնությունը գտնում է, որ ակադեմիական
ազատություններիպաշտպանությունըգտնվումէկառավարման,
ակադեմիականևուսանողականօղակներիիրավասությունների
տիրույթում,որտեղյուրաքանչ յուրնունիիրդերակատարումը։

Ակադեմիականազատությունըդիտվումէորպեսազատմտքեր
արտահայտելու, անկախ հետազոտություններ իրականացնելու
ևարդյունքներըհրապարակելուհնարավորություն։

Համաձայնհավաքագրվածքանակականտվյալների`հարցված
ների81.8%ըգտնումէ,որակադեմիականազատությունները
մեծամասամբպաշտպանվածենիրենցբուհում,մինչդեռմնացյալ
18.2%ըգտնումէ՝ոչայդքան։Բուհերիներկայացուցիչներըհիմ
նականում վայելում ենակադեմիականազատություն և չունեն
որևէկաշկանդվածությունմասնագիտականկարծիքարտահայ
տելու, դասավանդման մեթոդները ընտրելու և կիրառելու, ինչ
պեսնաևդասընթացիցբխողգրականության,հետազոտության
թեմայիընտրությանևարդյունքներիհրապարակմանհարցում։
Սակայն,գրեթեբոլորընշելեն,որունենորոշակիսահմանափա
կումներգնահատմանմեթոդներիընտրությանհարցումև շատ
հաճախգնահատմանձևերըկենտրոնացված,կանխորոշվածեն։

Ակադեմիական 
ազատություն
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Սաոչմիայնթույլչիտալիսընտրելուսումնառությանվերջնար
դյունքներին համապատասխան գնահատման անհրաժեշտ մե
թոդները,այլևգնահատմանորոշձևերիդեպքում,ինչպեսօրի
նակ՝ թեստերի, ունի բացասական ազդեցություն գնահատման
գործընթացիվրա։

Այնուամենայնիվ, բուհերի ներկայացուցիչների համոզմամբ,
ակադեմիական ազատությունները չպետք է ընկալվեն որպես
ամենաթողություն, այլ՝ զուգորդվեն պատասխանատվության
ստանձմամբ։

Ուսումնասիրության մասնակից թե՛ դասախոսների, թե՛ ուսա
նողներիկողմիցկարևորվումէդասախոսիկողմիցիրմասնա
գիտական գիտելիքի շարունակական արդիականացման, լսա
րանում ուսանողներին անհրաժեշտ գիտելիքի փոխանցման
և հմտությունների ձևավորման կարևորության գիտակցումը։
Ակադեմիական հանրությանակադեմիականազատությունների
ապահովմանմշակույթիձևավորումըևանհրաժեշտարժեհամա
կարգիարմատավորումըկարողէիրականացվելհամապատաս
խանկանոնակարգերիևհաշվետվողականությանսկզբունքների
ներդրմամբ։

Անդրադարձկատարելովուսանողներիակադեմիականազատու
թյուններին՝հարկէնշել,որայնընկալվումէհիմնականումոր
պեսազատկարծիքարտահայտելուիրավունք։

Ուսումնասիրությանմասնակիցներիցմիայնմիքանիսընշեցին,
որուսանողներիկողմիցհետազոտականթեմաներիընտրությու
նըևսգտնվումէուսանողներիակադեմիականազատություննե
րիշրջանակում։Սահիմնականումպայմանավորվածէայնհան
գամանքով,որավարտականաշխատանքներիթեմաներնառա
ջադրվումենհիմնականումամբիոններիկողմից,ևարդյունքում
հազվադեպէ լինում,որուսանողըցուցաբերումէնախաձեռնո
ղականություն իր թեմայի ընտրության հարցում։ Այնուամենայ
նիվ,բուհերըբացենուսանողներիառաջարկներին,ևուսանողի
կողմիցցանկությանդեպքումթեմանկարողէքննարկվելհամա
տեղ։

ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐ
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Այսպիսով` հարցվածները գտնում են, որ, ընդհանուրառմա
մբ,իրենցակադեմիականազատությունը,մասնավորապես՝դա
սավանդելուևքննարկումներկազմակերպելու,հետազոտական
գործունեություն ծավալելու և արդյունքները հրապարակելու,
ազատ արտահայտելու կարծիքը հաստատության կամ համա
կարգի վերաբերյալ, ազատ մասնակցելու ակադեմիական ներ
կայացուցչական մարմիններում, որևիցե կերպ սահմանափակ
վածչէ։Սակայն,միևնույնժամանակ,ակադեմիականազատու
թյունը հաճախ ընկալվում է որպեսամենաթողություն, ուստի`
անհրաժեշտեն լայն լուսաբանմանաշխատանքներ՝ակադեմի
ական ազատության իրավունքը պատասխանատվությամբ և
մասնագիտական էթիկայի սկզբունքների զուգորդմամբ կիրա
ռելուվերաբերյալ։Ուսանողներիակադեմիականազատությունը
մասամբսահմանափակվածէ,քանիորիսկզբանեիրենքհնա
րավորությունչունենառաջադրելուիրենցհետաքրքրողուսում
նասիրությանթեման, որը չի ընկալվում որպեսիրենցակադե
միական ազատության սահմանափակում՝ ենթադրելով, որ դա
կանոնակարգայինէ,որըչիքննվումևընդունվումէորպեսիրո
ղություն։
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Մասնակիցներըհաճախ«ակադեմիականբարեվարքություն»և
«ակադեմիական ազնվություն» հասկացությունները կիրառում
ենմիմյանցփոխարեն:Ակադեմիականբարեվարքությունըզու
գադրվումէբուհիներկայացուցիչներիկողմիցբարեկրթության,
օրինականության, սոցիալական արդարության և թափանցի
կության ապահովման, էմպատիայի դրսևորման, ինչպես նաև
բարոյականև էթիկականնորմերինհետևելուհետ:Մասնակից
դասախոսների և ուսանողների ընկալումները ակադեմիական
բարեվարքությանվերաբերյալ,ըստէության,նույննեն`միբա
ցառությամբ,որդասախոսներիձևակերպումներնավելիմասնա
վորեցվածենևօրինակներովհագեցած,մինչդեռուսանողները
հիմնականումընդհանրականենդիտարկումբարեվարքությունը
որպեսբարոյականևէթիկականնորմերիպահպանում:

Ուսումնասիրությանմասնակիցներըգտնումեն,որակադեմիա
կանբարեվարքությանխրախուսմանձևըսեփականանձիբարե
վարքօրինակնէ,այսինքն՝սեփականանձիհամարբարեվարքու
թյաննորմերիանհատականսահմանումըևցուցադրումը:Սա
կայն,այս դեպքերում, մտավախություն կա, որակադեմիական
բարեվարքությունը չի լինի ընդհանրական ընդունելի արժեք և
չիխթանիհամապատասխանմշակույթիձևավորումը:Մասնա
կիցները,լինելովմարզայինբուհերիներկայացուցիչներ,նշեցին,
որ իրենց համայնքները փոքր են, և անբարեվարք պահվածքն
անմիջապես տեսանելի է, ուստի` նմանատիպ դրսևորումները
հազվադեպենպատահումիրենցմիջավայրում:Անխոս,այստեղ
ևսմշակութայինառանձնահատկություններնունենիրենցազդե
ցությունը:Օրինակ՝ակադեմիականանբարեվարքությանդրսևո
րումներիցուսանողիվրաձայնբարձրացնելըչիգիտակցվումոր

ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐ
Ակադեմիական 
բարեվարքություն
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պեսակադեմիականանբարեվարքություն,այլհոգատարություն
ուսանողիհամարկամմիակսաստողմիջոցըուսանողիկողմից
անբարեվարք պահվածքի դեպքում: Վերջինիս համատեքստում
մասնակիցներընշումեն,որհարկավորէբարձրացնելդասախո
սիարժեքըևհանրայինկարգավիճակը,այդթվում՝ՀՀկառավա
րությանմիջամտությամբ,որըևսթույլկտախուսափելուսանող
ներիկողմիցանբարեվարքդրսևորումներից:

Ակադեմիականանբարեվարքությունիցմասնակիցներընշումեն
գրագողությունը, անազնվությունը, մասնագիտական անպատ
րաստվածությունըևգործատուի կողմից նմանատիպերևույթի
հանդեպհանդուրժողականությունը:

Չնայած բուհերի մեծամասնությունում էթիկայի կանոնակարգի
առկայությանը`ըստհարցվածներիայնևսհռչակագրային էև
գործնականում չի կիրառվում: Ավելին, մասնակիցների համոզ
մամբ,էթիկայիկանոնակարգերըպետքէվերանայվենևավելի
հստակ ձևակերպեն արժեքները, պատասխանատվությունները
ևիրագործմանմեխանիզմները:

Այսպիսով` ակադեմիական բարեվարքութան վերաբերյալ
պատկերացումներըմասամբհամահունչենԱկադեմիականբա
րեվարքությանեվրոպականցանցիձևակերպմանը,սակայնբա
րեվարքությունհասկացություննավելիշատկիրառվումէմիջա
նձնային հարաբերությունների համատեքստում, քան օրինակ՝
հետազոտություններիիրականացման:Այնպիսիհասկացություն
ներ, ինչպիսիքեն`պատասխանատվությունը հետազոտության
հուսալիության, հետազոտությանհավաստիմեթոդաբանության
կիրառման,հեղինակայինիրավունքիևբարեվարքհետազոտու
թյանը վերաբերողայլ հասկացություններ չեն բարձրաձայնվում
հարցվածներիկողմից,ուստի`չենդիտարկվումորպեսհետազո
տականբարեվարքությանմաս։
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Հարցմանըմասնակցածբուհերիցմեծամասնություննունիմշակ
ված փաստաթուղթ/կարգավորում ակադեմիական ազնվության
վերաբերյալ:Սակայն,ինչպեսայլդեպքերում,վերջիններսկրում
են խիստ ֆորմալ բնույթ և գործնականում չեն իրագործվում:
Ակադեմիականազնվությունըբուհականհանրությանկողմիցըն
կալվումէորպեսդասախոսիօրինապահլինելը,առանցկեղծիքի
ևխաբեության,թափանցիկաշխատելը,հարգալիցևազնիվլի
նելըմիմյանցնկատմամբ։

Հարկ էընգդծել, որհարցվածներըակադեմիականազնվությու
նըդիտարկումէինորպեսանհատականարժեհամակարգիառ
կայությանարդյունքկամփոքրհամայնքլինելուհանգամանքով,
որտեղ«ամոթ»էայսկամայնանազնիվդրսևորումը։Սակայն,ոչ
միշտէ,որմասնակիցներնակադեմիականազնվությունըդիտար
կում էին որպես պատասխանատվություն՝ հանրօգուտ մասնա
գետպատրաստելուևքաղաքացիձևավորելուառաքելությամբ։

Ուսումնասիրության մասնակիցները որպես ակադեմիական
անազնվությանձևերհստակառանձնացնումենգրագողությունը
ևարտագրությունը,ընդորում՝ շեշտելով,որուսանողներըհա
ճախավելիշատենդիմումանազնվության,քանդասախոսները:
Այսերկուդրսևորումներիակնհայտառկայությանմասինէխո
սումնաևբուհականհամայնքիկողմիցդրանցուակադեմիական
անազնվությանզուգադրումը։

Հարցման մասնակիցներն առանձնացնում են ակադեմիական
անազնվությանդեմպայքարիմիքանիձևեր՝մեծամասամբմատ
նանշելովիրազեկվածությանևիրավագիտակցությանբարձրաց
ման,արժեհամակարգիձևավորմանանհրաժեշտությունը։Ուսա

Ակադեմիական 
ազնվություն

ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐ
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նողներիկարծիքովանազնվությանդեմպայքարըպետքէսկսել
վաղտարիքից`դեռևսդպրոցից,իսկհամալսարանումպետքէ
գործենպատժիչմեխանիզմներ։

Հետաքրքիր է, որ այնպիսի ակադեմիական անազնվության
դրսևորումներ,ինչպիսիքեն`կաշառքտալը,խաբելը,այլոցաշ
խատանքըորպեսսեփականաշխատանքներկայացնելըառանձ
նակի քննության առարկա չեն դառնում բուհական համայնքի
կողմից՝դրանքարձանագրվելովկամորպեսմասնակիդեպքեր,
որոնքարմատացած չենբուհերում, կամ էլ, եթե,այնուամենայ
նիվ,տարածվածեն,այդ մասին չեն բարձրաձայնում:Սահիմ
նականումպայմանավորվածէմշակութայինառանձնահատկու
թյուններով,իսկնմանատիպդեպքերիազդարարումնընկալվում
էորպեսմատնությունևպարսավելիէհանրությանկողմից։Մշա
կութայինառանձնահատկություններովևփոքրհամայնքլինելով
պայմանավորված՝հաճախկարելիէհանդիպելհովհանավորչու
թյան, հատկապես` գնահատման գործընթացում, ինչպես նաև
արտագրությունևաջակցությունգործընկերոջը,որըհիմնակա
նումչիդիտարկվումորպեսակադեմիականանազնվություն:

Ըստ մասնակիցների՝ վերոնշյալ դրսևորումների պատճառները
շատ են, սակայն կարելի է առանձնացնել հիմնականում ցածր
վարձատրությունը, անբարեխիղճ վերաբերմունքը, իրազեկվա
ծությանպակասը, ուսումնականգործընթացիոչարդյունավետ
կազմակերպումը և գնահատման համակարգի թերությունները,
գրագողության վերաբերյալ դասընթացների պակասը՝ հատկա
պես բարձրագույն կրթության առաջին մակարդակի կրթական
ծրագրերում, դասընթացի ընթացքում ուսանողի մոտ քննողա
կան մտածելակերպի դրսևորումների ներկայացումը չխթանող
միջավայրը:Մասնակիցներիհամոզմամբ`ստեղծվածիրավիճա
կըկարելի էբարելավելդասախոսներիևուսանողներիակտիվ
երկխոսության, բուհական համայնքի իրազեկվածության բարձ
րացման,առանձինդասընթացներիևաշխատաժողովներիկազ
մակերպմանմիջոցով:Ըստնրանց՝ կարևոր է նաևայդաշխա
տաժողովներին բուհական լայն հանրության մասնակցությունը,
այլապեսգիտելիքըհիմնականումպտտվումէնույնշրջանակում,
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որըխոչընդոտումէհամապատասխան«ազնվությանվրահիմն
ված»մշակույթիձևավորմանը:Ավելին,անհրաժեշտէ«խոսքե
րիցանցումկատարելմեխանիզմներիմշակմանը,իսկայնուհե
տև՝դրանցիրագործմանը»:

Հարցվածները,այնպիսիդրսևորումներ,ինչպիսիքեն`նյութերի
գողությունը կամ գրառումների կեղծումը, չեն հիշատակում որ
պեսակադեմիականանազնվությանդրսևորում,քանիորնմա
նատիպդրսևորումներըքիչենհանդիպումառօրյագործունեու
թյունում։

Այսպիսով`ակադեմիականազնվությանվերաբերյալընկալո
ւմները թույլ ենտալիս եզրահանգել, որ, չնայած գործող կա
նոնակարգերի, այնուամենայնիվ առկա են գրագողության և
արտագրության դեպքեր, որոնց դեմ պայքարը հիմնականո
ւմթողնվածէանհատներիբարեվարքությանդրսևորմանը,և
այդկանոնակարգերըլայնորենչենկիրառվում։Ակադեմիական
ազնվությանևանազնիվդրսևորումներիընկալումներըհիմնա
կանումձևավորվածենիրենցփորձառությանշուրջ,ևերբեմն
որոշանազնիվդրսևորումներըչենհիշատակվումկա՛մդրանց
սակավության,կա՛մմշակութայինառանձնահատկություններով
պայմանավորված։
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