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Է րազ մուս+ ծրա գի րը (2014-2020 թթ.)
 

Է րազ մուս+-ը ԵՄ նոր ծրա գիր է կր թու թյան, վե րա պատ րաստ ման, ե րի
տա սար դու թյան և սպոր տի հար ցե րով, ո րը կըն թա նա 20142020 թթ. 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: Այն փո խա րի նում և հա մախմ բում է  նախ կին 
յոթ ծրագ րե րը, այդ թվում` Տեմ պուսն ու Է րազ մուս Մուն դու սը:

 Իր նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար Է րազ մուս+ ծրա գի րը ի րա կա նաց
նում է հետ ևյալ 3 հիմ ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը և այլ մի ջո ցա ռում ե րը` 

�� Ան հատ նե րի ու սում ա կան շար ժու նու թյուն (Գ1)` հա մա տեղ մա
գիստ րո սա կան ծրագ րեր, կրե դի տային շար ժու նու թյուն (նախ կին 
Է րազ մուս Մուն դուս ծրագ րի Գոր ծո ղու թյուն 1, 2)

��  Նո րա րա րու թյա նը միտ ված հա մա գոր ծակ ցու թյուն և լա վա գույն 
փոր ձի փո խա նա կում (Գ2)` կենտ րո նա նա լով  բարձ րա գույն կր թու
թյան ո լոր տում կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման վրա (նախ կին Տեմ
պուս ծրա գիր) 

�� Ա ջակ ցու թյուն քա ղա քա կան բա րե փո խում ե րին (Գ3)

��  Ժան Մո նե ի գոր ծո ղու թյուն ներ` Եվ րո պա կան ին տեգր ման ու սում
նա սի րու թյուն ներ

 Հա յաս տա նում Է րազ մուս+ ծրագ րի ազ գային գրա սե նյա կի ման դա տը 
նե րա ռում է ծրագ րի մի ջազ գային բարձ րա գույն կր թու թյան հատ վա-
ծին ա ռնչ վող բո լոր ա ջակ ցող, խթա նող, մո նի տո րին գի և տե ղե կատ վու
թյան տա րած մա նը միտ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Ծ րագ րի վե րա բե րյալ ա վե լի ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն կա րող եք 
գտ նել այ ցե լե լով՝ 

http://erasmusplus.am 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en



Ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն ներ
 
Է րազ մուս Մուն դուս հա մա տեղ մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րը լա-
վա գույն ու սա նող նե րին ամ բող ջա կան կր թա թո շա կով ԵՄ հա
մալ սա րան նե րում ու սա նե լու հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում: Ծրագ
րե րի մա սին ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն կա րե լի է գտ նել  
http://erasmusplus.am վեբ կայ քի « Հիմ ա կան Գոր ծո ղու թյուն 1» է ջում: 
Դի մում ե րը սո վո րա բար ըն դուն վում են յու րա քան չյուր տար վա  
հոկ տեմ բե րից հուն վար ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Կ րե դի տային  շար ժու նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա յաս
տա նյան ու սա նող նե րին, ի նչ պես նաև հա մալ սա րան նե րի աշ խա տա կազ
մին ու սա նե լու և/ կամ մաս նա գի տա կան    փորձ ձեռք բե րե լու եվ րո պա կան 
ե րկր նե րում: Ֆի նան սա վոր վում են ու սա նող նե րի փո խա նա կում ե րը 
3ից մինչև 12 ամ սով, և բու հե րի աշ խա տա կազ մի փո խա նա կում ե րը 
5 օ րից մինչև 2 ամ սով: Դի մորդ նե րին կտ րա մադր վի կր թա թո շակ, ո րը 
կհո գա ճա նա պար հոր դու թյան, վի զայի, ա պա հո վագ րու թյան, ի նչ պես 
նաև կե ցու թյան ծախ սե րը:  Դի մում ե րի և լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի 
հա մար կապ վեք ձեր հա մալ սա րա նի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն-
նե րով զբաղ վող բաժ նի հետ:

 Ժան Մո նե Գոր ծո ղու թյուն ներն ա ջակ ցում են դա սա վանդ մանն ու հե
տա զո տու թյա նը, հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րե րին, հա մա ժո ղով ե րի  
ան ցկաց մա նը և հրա տա րա կու թյուն նե րին ԵՄ ու սում ա սի րու թյուն
նե րի ո լոր տում:  Հա յաս տա նի բու հե րը, կազ մա կեր պու թյուն ներն ու  
ա սո ցի ա ցի ա նե րը կա րող են դի մել Գոր ծո ղու թյուն նե րին ֆի նան սա վոր
ման հա մար: 

http://erasmusplus.am/erasmus/jean-monnet/ 



Աջակցություն համալսարաններին

2008թ.ին Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը հան դես ե կավ նա խա ձեռ նու
թյամբ, ո րն ու ղղ ված էր յու րա քան չյուր Գոր ծըն կեր ե րկ րում բարձ րա գույն 
կր թու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի փոքր խմ բե րի կազ մա կերպ մա նը: 

 Բարձ րա գույն կր թու թյան բա րե փո խում ե րի փոր ձա գետ նե րի  
(ԲԿԲՓ) ազ գային խմ բե րի խն դի րը Լի սա բո նի և Բո լո նի այի նպա տակ
նե րի ի րա կա նաց ման ա ռա ջըն թացն ա պա հո վե լու հար ցում ո րո շա կի 
բնա գա վառ նե րում ազ գային կա րիք նե րին և ձգ տում ե րին հա մա պա
տաս խան փոր ձա ռու թյան փո խան ցում է: 

 Հա յաս տա նի ԲԿԲՓի խում բը ներգ րավ ված է ի րա զեկ ման բարձ րաց
մանն ու ղղ ված տար բեր մի ջո ցա ռում ե րում և բու հե րին խորհր դատ վու
թյուն է տրա մադ րում հետ ևյալ բնա գա վառ նե րում` 

�� Ո րա կի ա պա հո վում (ներ քին, ար տա քին), 

�� Ե ռաս տի ճան հա մա կարգ. Կր թա կան ծրագ րե րի բա րե փո խում եր, 
ո րա կա վո րում ե րի ազ գային և եվ րո պա կան շր ջա նակ ներ, Թյու
նինգ

��  Փոխ ճա նա չում (Կ րե դիտ նե րի փո խանց ման եվ րո պա կան հա մա
կարգ, Դիպ լո մի հա վել ված, Europass, Լի սա բո նի փոխ ճա նաչ ման 
կոն վեն ցի ա) և այլն:

ՀՀ Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան և Է րազ մուս+ ծրագ րի 
ազ գային գրա սե նյա կի հա մա տեղ հա մա ձայ նու թյամբ 2015 թ. փետր վա
րին տա սը ան ձինք ը նտր վել են որ պես Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կր թու
թյան բա րե փոխ ման փոր ձա գետ ներ: 

Լ րա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար այ ցե լել http://erasmusplus.am 
վեբ կայ քի «Կր թու թյան փոր ձա գետ ներ» է ջը: 


