
ԳՈՎԵՐՆ ծրագրի գործընկերները 

Եվրոպական գործընկերներ՝ 

1. Ինժեներական, ճարտարապետության, ինֆորմատիկայի, բնական 
գիտությունների և մաթեմատիկայի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 
ծրագրերի հավատարմագրման կենտրոն (ASIIN), Գերմանիա 

2. Բաֆ Սպա համալսարան (BSU), Միացյալ Թագավորություն 
3. Ավստրիայի համաշխարհային համալսարանական ծառայություն-

Ավստրիական կոմիտե (WUS), Ավստրիա 
4. Ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների եվրոպական կենտրոն 

(CESIE) Իտալիա 
5. Լյուվենի համալսարանական քոլեջ (KHLeuven), Բելգիա 
6. Կոբլենց-Լանդաու համալսարան (UKOLD), Գերմանիա 
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7. Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (ԵԳՊԱ) 
8. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան (ԵՊԼՀ) 
9. Հայստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (ՀՊՏՀ) 
10. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (ՀԱԱՀ) 
11. Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ (ՎՊՄԻ) 
12. Հյուսիսային համալսարան (ՀՀ) 
13. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան 

(ԵՃՇՊՀ) 
14. Մ. Հերացու անվան երևանի պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ) 
15. Գավառի պետական համալսարան (ԳՊՀ) 
16. Կրթության որակ (ԿՈ) 
17. ՙՄասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն՚ 

հիմնադրամ (ՈԱԱԿ) 
18. Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիա (ՀՈՒԱԱ) 
19. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն (ՀՀ ԿԳՆ) 
20. ՀՀ Պետական պառավարման ակադեմիա (ՀՀ ՊԿԱ) 
21. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (ՀԱՀ) 
22. Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն (ՀԳՀՄ): 
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