
EURODOC  ստանդարտների հայտարարությունը Եվրոպայում 

դոկտորական ծրագրերի գնահատման, ակնկալիքների և արդյունքների 

վերաբերյալ 

Այս հայտարարության նպատակն է՝ պարզելու Եվրոպայում դոկտորական ծրագրերի 

բովանդակության և արդյունքների գնահատման առումով իրականացվող 

գործողությունները: Թեև կան այդպիսի նպատակների իրագործման տարբեր մեթոդներ, 

սակայն և՛ հետազոտողի, և՛ հետազոտական հանրության համար կարևոր է, որ 

դոկտորանտներն ունենան գիտական ստանդարտների համադրելի մակարդակ, նրանց 

հետազոտությունները լայն տարածելու և արդար գնահատման արժանանալու 

հնարավորություն: Նման պահանջների բավարարումը կապահովի, որպեսզի  

դոկտորանտներն ունենան գիտական ստանդարտների համադրելի մակարդակ իրենց 

կատարած հետազոտությունների տարածման, արդար  գնահատման համար,  որպեսզի 

նրանք չհայտնվեն անբարենպաստ վիճակում այն վայրի պատճառով,  որտեղ նրանք 

անցկացրել են դոկտորական աստիճանի իրենց հետազոտություններն և աշխատել են 

դրանից հետո:   

Դոկտորական  աստիճանի գնահատում 

Դուբլինի նկարագրիչների1  վրա կառուցած հետևյալ 6 ուղեցույցերը ընդունվում են 

Eurodoc- ի կողմից որպես ցուցիչներ, որոնք թեկնածուի կողմից ձեռք են բերվում 

դոկտորանտուրայում՝ 

1. Դրսևորել է ուսումնասիրության բնագավառի համակարգված պատկերացում և տվյալ 

բնագավառի հետազոտության կարողությունների և մեթոդների տիրապետում: 

2. Դրսևորել է  հետազոտական գործընթացի պատկերացման, նախագծման, 

իրականացման  և հարմարեցման  գիտականորեն  ամբողջական ունակություն:  

3. Ներդրում է  ունեցել,  բնօրինակ հետազոտությունների միջոցով, գիտելիքների 

սահմանների ընդլայնմանը՝ աշխատանքի զգալի ծավալի ներկայացմամբ, որոնց մի 

մասը, հավանաբար, արժանի է ներկայացման գրախոսվող  հրատարակություններում: 

4. Ընդունակ է քննադատական վերլուծության, նոր և բարդ գաղափարների սինթեզի և 

գնահատման: 

5. Կարող է շփվել իր հասակակիցների, ավելի լայն գիտական համայնքի և 

ընդհանրապես հասարակության հետ իր իրավասության ներքո գտնվող ոլորտների 

վերաբերյալ, և պաշտպանել իր ներդրումը գիտելիքի ոլորտում: 
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6. Ակնկալվում է, որ գիտական և մասնագիտական համատեքստում կարող է նպաստել 

գիտելիքի վրա հիմնված հասարակության մեջ տեխնոլոգիական, սոցիալական կամ 

մշակութային առաջընթացին: 

Վերջնարդյունքները և ակնկալիքները դոկտորանտներից 

Հետազոտողի ընդհանուր սպասելիքների ապահովման համար անհրաժեշտ է, որ 

դոկտորանտների կողմից պահպանվեն հետևյալ նվազագույն վերջնարդյունքները և 

ակնկալիքները. 

• թեզը կամ համարժեք փաստաթղթերը դառնում են հասարակության համար մատչելի 

ռեսուրս, բացառությամբ մտավոր սեփականության իրավունքի ենթակա ցանկացած 

տեղեկատվության: Նման հրապարակված փաստաթղթերի մանրամասները պետք է 

մատչելի լինեն համապատասխան էլեկտրոնային որոնման միջոցով, ինչպես սպասվում 

է այլ հրապարակումների համար, 

• քննության ընթացակարգում առկա են թափանցիկություն և արդարություն ապահովելու 

միջոցներ, որպեսզի ներկա լինի վկա,  որը կվկայի դոկտորանտի ձեռքբերումների մասին, 

կամ կարող է հանդես գալ որպես պահուստային անձ, եթե քննության արդյունքը 

բողոքարկվի,  

• մագիստրոսական մակարդակի որակավորումը շատ դեպքերում դոկտորանտուրայի 

մուտքի պահանջ է, չնայած համարժեք փորձը կամ որակավորումը նույնպես վավեր են, 

մինչդեռ բոլոր դիմումները պետք է ենթարկվեն ընդունման համակարգված 

ընթացակարգի, որում բացի ապագա ղեկավարից, ներգրավված կլինեն նաև այլ մարդիկ,  

• թեզը պաշտպանվել է պաշտպանությունն իրականացնող արդար ձևով ընտրված 

քննողների ներկայությամբ (ինստիտուտի համար թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին), որոնք 

ունեն համապատասխան փորձ առարկայի ոլորտում,  

• կա քննադատական վերստուգման հնարավորություն՝  նախ գիտական ղեկավարը, 

ապա քննողները թույլ կտան փոքր ուղղումներ կատարել, եթե թեզը սխալներ է 

պարունակում, չնայած արժանի է դոկտորանտի կոչման: Այն դեպքում, երբ թեզը 

հաջողված չէ, քննողներից ակնկալվում է, որ առաջարկվելու են  ակնհայտորեն 

անհրաժեշտ հիմնական ուղղումների կատարում, որոնք ենթակա են վերահաստատման, 

• դոկտորանտը ունենալու է փորձ և հնարավորություններ՝ շարունակաբար զարգացնելու 

իր փոխանցելի հմտությունները, ներառյալ ինքնուրույն հանձնարարություն ստանձնելու 

և կատարելու ունակությունը, առաջատար դերերի ստանձնման հզորացումը, 

հրապարակումները, օրիգինալ մտքի փորձը, կոմպետենտությունը  հետազոտական 

մեթոդաբանությունների բնագավառում, գիտելիքների փոխանցումը, տնտեսությունը և 

աշխատաշուկան:. 


