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ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի  

ողջույնի խոսքը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի  

տարեկան գիտաժողովի բացման ժամանակ (21.11.2016 թ.) 

 

 

Գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, հյուրեր... 

 

Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 

տարեկան գիտաժողովի բացման առիթով:  

Մեր երկիրը տեխնիկական գիտությունների ոլորտում միշտ էլ առաջատար է եղել. 

հիմնարար և կիրառական ճարտարագիտական հետազոտությունները, դրանց հիման վրա 

ստեղծվող տեխնոլոգիաները Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն ձևավորված 

ավանդույթներ և կայացած ու միջազգային մակարդակին համապատասխանող գիտական 

դպրոցներ, որոնք արդարացիորեն համընդհանուր ճանաչում են ստացել աշխարհում և 

պահպանում են իրենց բարձր վարկանիշը: 

Այսօր Հայաստանում խիստ կարևորվում են տեխնիկական գիտությունների ոլորտում 

իրականացվող աշխատանքները և ոլորտի զարգացմանն ուղղված միջոցառումները: 

Գիտական կազմակերպություններով և միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետներով 

հարուստ այս բնագավառը հանդիսանում է Հայաստանի գիտության զարգացող ճյուղերից 

մեկը:  

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանն իր անցած ուղով ուրույն տեղ 

ունի Հայաստանի արդի գիտական համակարգում: Իրականացվող բազմաբնույթ գիտական և 

հետազոտական ծրագրերը, անձնակազմի մասնագիտական արհեստավարժությունը, 

միջազգային ինտեգրման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները իրենց անմիջական 

ազդեցությունն  ունեն երկրի գիտական համակարգի ձևավորման գործում: 

Այսօր բուհերում  աշխատում են բազմաթիվ  վաստակաշատ գիտնականներ: Ամեն 

տարի, ակնհայտորեն, բարելավվում են մեր գիտնականների աշխատանքի 

արդյունավետության ցուցանիշները, բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագրերում տպագրված 

հոդվածների քանակը և որակը: Եվ, այս առումով, Պոլիտեխնիկի դերը և կատարած 

աշխատանքները, ակնհայտորեն, էական են: Պոլիտեխնիկական համալսարանը գրեթե 

մշտապես ակտիվորեն մասնակցում է կոմիտեի կողմից կազմակերպվող մրցույթներին և 

ծրագրերին՝ ինչպես հիմնարար, այնպես էլ՝ կիրառական գիտության բնագավառում: 

Համալսարանի գիտաշխատողները ներգրավված են պետական բյուջեից ֆինանսավորվող 
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գիտական և գիտատեխնիկական թեմաներում և ծրագրերում, համալսարանում հաճախ են 

կազմակերպվում գիտական միջոցառումներ: Երիտասարդ գիտնականները մասնակցում, 

ինչու չէ, նաև կազմակերպում են ամառային դպրոցներ, ակտիվ օգտվում են երիտասարդների 

աջակցությանն ուղղված դրամաշնորհներից: Բավականին զարգացած են համալսարանի 

կապերը միջազգային գիտական համագործակցության բնագավառում: Պոլիտեխնիկն 

ինտեգրված է միջազգային գիտական համակարգի մեջ և սերտորեն համագործակցում է մի 

շարք արտասահմանյան գիտական կենտրոնների և համալսարանների հետ:  

Այս առումով, օգտվելով առիթից, կցանկանայի անդրադառնալ հոկտեմբերին Ազգային 

Ժողովի կողմից վավերացված Եվրոպական Միության «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների 

և նորարարության շրջանակային ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության 

համաձայնագրին: 

Ինչպես տեղյակ եք, «Հորիզոն-2020» շրջանակային (2014-2020) ծրագիրը գիտական 

հետազոտությունների և տեխնոլոգիական զարգացման աջակցության համաեվրոպական 

մասշտաբի 8-րդ Շրջանակային ծրագիրն է, որը գործելու է 2014-2020 թթ. ընթացքում: 

Հայաստանի մասնակցությունը «Հորիզոն-2020»-ին հանրապետության գիտական 

կազմակերպություններին, բուհերին, ինչպես նաև անհատ գիտնականներին ու 

ասպիրատներին հնարավորություն կտա մասնակցել գիտության և տեխնիկայի զարգացման 

արդի մակարդակին համապատասխանող ամենաառաջնակարգ և կարևորագույն 

հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացմանը և խոշորամասշտաբ 

միջազգային գիտական համագործակցություններին: Այն հնարավորություն կընձեռնի օգտվել 

եվրոպական գիտական կազմակերպությունների և համալսարանների 

ենթակառուցվածքներից, բարձրացնել տեխնոլոգիական ու նորարարական ունակությունները, 

գիտական հետազոտությունների մակարդակն ու արդյունավետությունը: «Հորիզոն-2020»-ի 

միջոցով գիտական կազմակերպություններն ու անհատները կկարողանան ընդգրկվել 

գիտական և գիտատեխնիկական կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման 

եվրոպական ծրագրերում, կավելանան հանրապետության գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության բնագավառի արտաբյուջետային ֆինանսավորման ծավալները:  

«Հորիզոն-2020» ծրագրին կարող են մասնակցել գիտահետազոտական կենտրոնները, 

ինստիտուտները, համալսարանները, տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունները, 

կորպորացիաները, փոքր և միջին ձեռնարկությունները, ոչ առևտրային կազմա-

կերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները:  
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«Հորիզոն-2020»-ի ընդհանուր ֆինանսական ծավալները կազմում են շուրջ 80 մլրդ եվրո՝ 

յոթ տարվա համար: Ծրագրի միջոցով ֆինանսավորվելու են գիտական հետազոտությունների, 

էներգետիկայի, արդյունաբերության, նորարարության, նոր տեխնոլոգիաների, փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների գործունեության խթանման բնագավառների հայտեր: 

Ծրագրին, որպես ասոցացված անդամ, Արևելյան գործընկերության վեց երկրներից 

մասնակցում են չորսը՝ Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան և Հայաստան: Ծրագրի 

շրջանակներում ֆինանսավորումը հատկացվում է միայն մրցութային հիմունքներով, որոնց 

իրավունք ունեն մասնակցելու ԵՄ անդամ-պետությունները և իրենց իրավասության տակ 

գտնվող 21 «անդրծովյան երկրներն ու տարածքները», «Հորիզոն-2020» ծրագրին ասոցացված 

երկրները:  

Ծրագրին մասնակցելու համար կազմակերպություններին առաջադրված միակ պայմանը 

բարձր մակարդակի հետազոտությունների իրականացման ունակությունն է: Այդ իմաստով 

հայաստանյան բոլոր գիտական կազմակերպությունները և բուհերը բավարարում են 

«Հորիզոն-2020»-ի պահանջներին ու արդեն իսկ մասնակցում են ծրագրի մրցույթներին: 

Իհարկե, եթե մինչ այժմ այդ մասնակցությունն իրականացվում էր 3-րդ երկրների գիտական 

կազմակերպությունների կարգավիճակով, ապա` ներկայում այն լինելու է ինչպես ԵՄ անդամ-

պետությունների և «Հորիզոն-2020» ծրագրին ասոցացված երկրների 

կազմակերպություններինն է: 

 

Հարգելի գործընկերներ, 

Գիտության պետական կոմիտեն կոչ է անում հայաստանյան գիտական կազմա-

կերպություններին, բուհերին և, ընդհանրապես, գիտության ոլորտում ընդգրկվածներին` լինել 

առավել ակտիվ «Հորիզոն-2020» ծրագրի մրցույթներին մասնակցելու գործում: Կոմիտեն իր 

հերթին պատրաստակամություն է հայտնում այդ գործում ցուցաբերել համակողմանի 

աջակցություն: 

Ավարտելով խոսքս՝ կցանկանայի Գիտության պետական կոմիտեի և անձամբ իմ 

անունից համալսարանի ղեկավարությանը և ողջ անձնակազմին մաղթել գիտական անսպառ 

եռանդ, գործին սեր ու նվիրում:  

Հաջողություններ և նորանոր ձեռքբերումներ ձեզ: 

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահ  

ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


