Հավելված № 1
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի
2018 թվականի հունիսի 7 -ի № 155-Ա հրամանի

Կ Ա Ր Գ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
(ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ)
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.

Սույն

կարգով

սահմանվում

են

Հայաստանի

Հանրապետության

պետական

կառավարման ակադեմիայում (այսուհետ` Ակադեմիա) մագիստրատուրայի ընդունելության
կազմակերպման, մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների պայմանագրի կնքման,
հրամանագրման և ուսուցման պայմանները:
2.

Սույն

կարգի

իրավական

հիմքերն

են՝

Հայաստանի

Հանրապետության

Սահմանադրությունը, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքները,

Հայաստանի

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի
«Հայաստանի

Հանրապետության

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններում

մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» N 1193-Ն
հրամանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2007
թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում հեռակա ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» N 1194-Ն հրամանը,
Ակադեմիայի կանոնադրությունը և այլ իրավական ակտեր:
3. Մագիստրատուրան բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի կրթական
աստիճան և բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման ձև է:
4. Մագիստրատուրայում կարող է սովորել առնվազն բակալավրի որակավորման աստիճան
ունեցող

անձը

մասնագիտական

գիտելիքները

խորացնելու,

վերամասնագիտանալու,

ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու, մասնագիտական գործնական,
նորարարական, տեխնոլոգիական զարգացումներ ու նոր հնարավորություններ ընկալելու
ունակություններ ձեռք բերելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար:

5. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա և
հեռակա ուսուցման ձևերով Ակադեմիա ընդունվող դիմորդների վրա:
6. Ակադեմիայում մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման վերաբերյալ սույն
կարգով

սահմանված

իրավակարգավորումները,

այնքանով,

որքանով

իրենց

էությամբ

կիրառելի են, պարտադիր են նաև հեռավար ուսուցման ձևով Ակադեմիա ընդունվող
դիմորդների համար:
7. Ակադեմիայում ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով՝ առկա և հեռակա
ուսուցման ձևերով։
8. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի
կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
9. Ընդհանուր մրցույթից դուրս, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից
զորացրված (ԲԶ), Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հատկացված
անվճար տեղերի հաշվին ընդունված ուսանողներն օգտվում են իրենց արտոնությունից մինչև
ուսումնառության ավարտը:
10. Ակադեմիայում ուսուցումը կազմակերպվում է անվճար և վճարովի հիմունքներով:
11. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար վճարովի հիմունքներով սովորողների
ուսման վարձը ըստ մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի և ուսուցման ձևերի
սահմանվում է ռեկտորատի որոշմամբ: Ակադեմիայի ռեկտորատի որոշումը կենսագործվում է
ռեկտորի հրամանով:

2. ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
12. Ակադեմիայի մագիստրատուրայում ընդունելությունն իրականացվում է հետևյալ
մասնագիտություններով և կրթական ծրագրերով՝
1) Կառավարում

(«Հանրային կառավարում», «Պետական կառավարում և տեղական

ինքնակառավարում», «Հանրային ֆինանսների կառավարում», «Գործարար վարչարարություն
(կառավարում)»,

«Էլեկտրոնային

հանրային

կառավարում»,

«Մարդկային

կառավարում» և «Զբոսաշրջության կառավարում» կրթական ծրագրերով)
2) Իրավագիտություն («Իրավագիտություն» կրթական ծրագրով)

ռեսուրսների

3) Քաղաքագիտություն («Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն»,
«Գլոբալ

կառավարում

և

տարածաշրջանային

քաղաքականություն»,

«Քաղաքական

ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» կրթական ծրագրերով)
4) Հոգեբանություն («Կառավարման հոգեբանություն» կրթական ծրագրով)
5) Ֆինանսներ («Ապահովագրական գործ» կրթական ծրագրով):

(12-րդ կետը լրաց. 31.05.2019 N 149-Ա)
13. «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» և
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագրերով դիմորդները մասնակցում են
միայն հարցազրույցի, որով ստուգվում են դիմորդի ընդհանուր զարգացածությունը, գրավոր և
բանավոր խոսքի մշակույթը, օտար լեզվի իմացությունը, ընդհանուր մտահորիզոնը և
բազմագիտակությունը (էրուդիցիա):
Մյուս կրթական ծրագրերով մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում
են թեստ, որը պարունակում է հարցեր Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունից
և մասնագիտական առարկայից, ինչպես նաև մասնակցում են հարցազրույցի, որով ստուգվում
են դիմորդի ընդհանուր զարգացածությունը, գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը, օտար
լեզվի իմացությունը, ընդհանուր մտահորիզոնը և բազմագիտակությունը (էրուդիցիա):
Սույն կետի առաջին պարբերությամբ սահմանված դրույթները չեն տարածվում հեռակա
ուսուցման ձևով Ակադեմիա ընդունվող դիմորդների վրա:
Հեռակա ուսուցման ընդունելության ժամանակ բոլոր մասնագիտություններով և կրթական
ծրագրերով դիմորդները մասնակցում են միայն հարցազրույցի, որով ստուգվում են դիմորդի
ընդհանուր զարգացածությունը, գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը, օտար լեզվի
իմացությունը, ընդհանուր մտահորիզոնը և բազմագիտակությունը (էրուդիցիա)»:

(13-րդ կետը փոփ. 31.05.2019 N 149-Ա)
14.

Ակադեմիայի

կողմից

զանգվածային

լրատվության

միջոցներով

տրվում

է

հայտարարություն` Ակադեմիայում ուսուցանվող մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի
ընդունելության, ժամկետների ու կանոնների վերաբերյալ:
Հայտարարությունը տրվում է նաև Ակադեմիայի պաշտոնական կայքում:
15.

Մագիստրատուրայի

ընդունելությունը

կազմակերպելու

ռեկտորի հրամանով ստեղծվում են հետևյալ հանձնաժողովները՝
1) ընդունող հանձնաժողով.
2) փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողով.

նպատակով

Ակադեմիայի

3) մանդատային հանձնաժողով.
4) առարկայական քննական հանձնաժողովներ.
5) բողոքարկման հանձնաժողով:
16. Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի և հանձնաժողովների
անդամների թեկնածությունները քննարկվում են Ակադեմիայի ռեկտորատի նիստում:
17. Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը`
1)

ղեկավարում

է

դիմորդների

փաստաթղթերի

ընդունման,

ուսումնասիրության ենթակա նյութերի նախապատրաստման համար
կազմավորված

փաստաթղթերն

ընդունող

հանձնաժողովի

ձևակերպման

և

ռեկտորի հրամանով
գործունեությունը

և

ուսումնասիրության ենթակա նյութերը մանդատային հանձնաժողովի նիստերի ժամանակ
ներկայացնում է մանդատային հանձնաժողովի քննարկմանը,
2) ստուգում է զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային
տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին,
3) ստուգում է ընդունելության դիմում-հայտը և վավերացնում (հաստատում) այն,
4) ընդունելության քննությունների արդյունքները ներկայացնում է ընդունող հանձնաժողովի
քննարկմանը:
18. Ընդունող և առարկայական քննական հանձնաժողովների կազմերը Ակադեմիայի
լիազոր մարմնի համաձայնությամբ հաստատում է Ակադեմիայի ռեկտորը:
19. Փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի հիմնական գործառույթներն են`
1)

ստուգել

դիմորդների

փաստաթղթերի

ճշտությունը,

ամբողջականությունն

ու

օրինականությունը և դրանք գրանցել ընդունելության փաստաթղթերի գրանցման մատյանում,
2) պատրաստել և տրամադրել դիմորդների ընդունելության հետ կապված տարբեր
տեղեկանքներ ու փաստաթղթեր:
20. Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի կողմից դիմորդների
վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերն ու ցուցակները ներկայացվում են մանդատային
հանձնաժողովի քննարկմանը:
21. Քննարկվող հարցի առանձնահատկություններից ելնելով՝ մանդատային հանձնաժողովի
նիստերին կարող են հրավիրվել մասնագետներ, ինչպես նաև դիմորդները: Մանդատային
հանձնաժողովի նիստերում որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ՝ հանձնաժողովի
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: «Կողմ» կամ «դեմ» ձայների հավասարության
դեպքում մանդատային հանձնաժողովի նախագահի ձայնը որոշիչ է:

22.

Ընդունող

հանձնաժողովի

պատասխանատու

քարտուղարը

և

հրավիրված

մասնագետներն օգտվում են խորհրդակցական ձայնի իրավունքից:
23. Քննարկման արդյունքում մանդատային հանձնաժողովը յուրաքանչյուր դիմորդի
վերաբերյալ ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը.
1)

համապատասխանում

է

դիմորդին

ներկայացվող

պահանջներին

և

կարող

է

մասնակցել ընդունելության քննություններին,
2) պահանջվող լրացուցիչ փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում կարող է մասնակցել
քննություններին,
3) չի

համապատասխանում

դիմորդին ներկայացվող

պահանջներին և

չի

կարող

մասնակցել ընդունելության քննություններին:
24. Ընդունող հանձնաժողովի հիմնական գործառույթներն են`
1) կազմել մագիստրատուրայի

ընդունելության քննությունների համար

անհրաժեշտ

թեստեր, թեմաներ, առաջադրանքներ և այլ նյութեր,
2) դիմորդների համար կազմակերպել խորհրդատվություններ,
3) կազմել ընդունելության քննությունների և խորհրդատվությունների ժամանակացույցները
և հսկողություն սահմանել դրանց պահպանման նկատմամբ,
4)

մրցույթն

իրականացնել

մագիստրատուրայի

ընդունելության

կանոններին

համապատասխան,
5)

ներկայացնել

մագիստրատուրայի

ընդունելության

համակարգում

հետագա

կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ:
25. Առարկայական քննական հանձնաժողովների հիմնական գործառույթներն են`
1) հսկողություն սահմանել քննությունների ընթացքի վրա,
2) պարզաբանել և լուծել քննությունների ընթացքում առաջացած հարցերն ու խնդիրները,
3) արձանագրել ընդունելության քննությունների ժամանակ նկատված թերությունները,
4) մշակել և ներկայացնել մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման հետագա
բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ:
26. Բողոքարկման հանձնաժողովի գործառույթներն են`
1) կազմակերպել դիմում-բողոքների քննարկում,
2) որոշում կայացնել գնահատականը փոխելու կամ անփոփոխ թողնելու վերաբերյալ և
կազմել համապատասխան արձանագրություն:

27.

Հատկացված

տեղերին

համապատասխան՝

առկա

ուսուցման

ձևով

ըստ

մասնագիտությունների անվճար և վճարովի տեղերի բաշխումը կատարում է ընդունող
հանձնաժողովը:
3. ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

28. Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել առնվազն բակալավրի
որակավորման

աստիճան

ունեցող

Հայաստանի

Հանրապետության

քաղաքացիները:

Մագիստրոսի աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող
են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:
29. Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա
կարող

են

ընդունվել

համաձայնագրերի

միջպետական

հիման

վրա,

և

լրացուցիչ

միջգերատեսչական
տեղերի

հաշվին,

պայմանագրերի
ինչպես

նաև

կամ

վճարովի

հիմունքներով՝ սեփական նախաձեռնությամբ:
30. Բացառությամբ սույն կարգի 31-33 կետերում նշված կրթական ծրագրերի, մյուս
կրթական ծրագրերով մագիստրատուրա կարող են դիմել պետական և ըստ համապատասխան
մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

շրջանավարտները

(բակալավր,

դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս)։
31. «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ «Իրավագիտություն» կրթական ծրագրով
մագիստրատուրա

կարող

են

դիմել

պետական

և

ըստ

համապատասխան

մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

իրավագիտության,

միջազգային

հարաբերությունների մասնագիտություններ, «Հանրային կառավարում» ու «Կառավարում»
որակավորում

ունեցող

շրջանավարտները

(բակալավր,

դիպլոմավորված

մասնագետ,

մագիստրոս), ինչպես նաև այն դիմորդները, որոնց դիպլոմի հավելվածում (միջուկ) երկու կամ
ավելի իրավագիտական առարկա է նշված։
32. «Կառավարում» մասնագիտությամբ «Հանրային ֆինանսների կառավարում» կրթական
ծրագրով

մագիստրատուրա

կարող

են

դիմել

պետական

և

ըստ

համապատասխան

մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

տնտեսագիտության,

կառավարման,

իրավագիտության, ճարտարագիտության, ինչպես նաև ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական

գիտությունների

մասնագիտություններ

ունեցող

շրջանավարտները

(բակալավր,

դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս)։
33.
կրթական

«Կառավարում»
ծրագրով

մասնագիտությամբ

կարող

են

դիմել

«Էլեկտրոնային

հանրային

պետական

ըստ

և

կառավարում»

համապատասխան

մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների իրավագիտության, քաղաքագիտության,
տնտեսագիտության,

կառավարման,

հանրային

կառավարման,

սոցիոլոգիայի,

տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) մասնագիտություններ ունեցող
շրջանավարտները (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս):
34. Ընդունելության գործընթացի կազմակերպման համար դիմորդից գանձվում է որոշակի
գումար, որը, անկախ քննությունների արդյունքից, չի վերադարձվում: Գումարի չափը
սահմանվում է ռեկտորատի որոշմամբ:
35. Ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար դիմումը տրվում է Ակադեմիայի
ռեկտորի անունով՝ կցելով համապատասխան փաստաթղթեր՝
1) բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի
(միջուկ) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների
համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
2) ինքնակենսագրություն և 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
3) հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ
(դրանց առկայության դեպքում),
4) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների
համար`

անձնագիրը,

կառավարությանն

նույնականացման

առընթեր

ժամանակավորապես

Հայաստանի

քարտը,

Հայաստանի

Հանրապետության

տրվող` անձը (ինքնությունը)

Հանրապետության

ոստիկանության

հաստատող

փաստաթղթի

կողմից
կամ

ժամանակավոր վկայականի պատճենը),
5) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան
փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենը,
6) մրցույթին մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար
սահմանված գումարը վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը,

7) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված արտոնություններից
օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը
հավաստող փաստաթղթեր:
Դիմորդը սույն կետով սահմանված փաստաթղթերը բնօրինակների հետ միասին անձամբ
ներկայացնում է փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովին, որը փաստաթղթերի պատճենները
համեմատում է բնօրինակների հետ, ապա բնօրինակները վերադարձնում դիմորդին:
36. Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելությունը կատարվում է երկու փուլով:
1-ին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է ըստ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված` պետության կողմից ուսանողական
նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ,
մագիստրոսի կրթական ծրագրով, ինչպես նաև վճարովի տեղերի համար:
2-րդ փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է ըստ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված պետության կողմից ուսանողական
նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ,
մագիստրոսի կրթական ծրագրով, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից
զորացրված դիմորդների համար:
37. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդները
զորացրվելուց հետո երեք տարվա ընթացքում քննությունները դրական միավորներով
հանձնելու դեպքում`
1) անվճար ուսուցմամբ ընդունվում են ընդհանուր մրցույթից դուրս (առանձին՝ 2-րդ փուլի
մրցույթով)` ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված
համապատասխան տեղերի։
Մրցութային հավասար միավորների դեպքում առավելություն է տրվում մարտական
հերթապահություն իրականացնող զորամասերում պարտադիր ժամկետային զինվորական
ծառայություն անցած և ծառայության դրական ցուցանիշներ ունեցող դիմորդին՝ հիմք
ընդունելով

զինվորական

կոմիսարիատից

տեղեկանքը

ժամկետային

զինվորական

ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին.
2) դիմորդներին, անվճար ուսուցման մրցույթից դուրս մնալու դեպքում և վճարովի տեղերի
առկայության պարագայում, կառաջարկվի ուսումնառել վճարովի համակարգում:
38. Հեռակա ուսուցման ձևով մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում
ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 20-ը:

է մինչև

39. Ընդունելության քննություններին մասնակցող դիմորդներին անհրաժեշտության դեպքում
տրվում է տեղեկանք:
40. Ընդունելության քննություններն անցկացվում են հայերեն:
41. Հարցազրույցի ընթացքում կարող են կիրառվել սթրես-հարցազրույցի տարրեր:
42.

Ընդունելության

քննություններն

ընդունում

են

առարկայական

քննական

հանձնաժողովները:
43. Ընդունելության քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում են՝ համաձայն
«Հայաստանի

Հանրապետության

պետական

կառավարման

ակադեմիայում

մագիստրատուրայի ընդունելության քննության անցկացման կարգի»:
44. Դիմորդը ընդունելության քննությունից ստացած իր գնահատականը, բացառությամբ
հարցազրույցի բանավոր փուլի գնահատականի, կարող է բողոքարկել: Բողոքարկման, դիմումբողոքների քննարկման և դրանց արդյունքների հրապարակման կարգը և ժամկետները
սանմանված են «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում
մագիստրատուրայի ընդունելության քննության անցկացման կարգով»:
45. Ընդունելության քննությունների ավարտից հետո հնգօրյա ժամկետում Ակադեմիայի
ընդունող

հանձնաժողովը

քարտուղարի

կողմից

քննարկում

ներկայացված

է

ընդունող

ընդունելության

հանձնաժողովի

պատասխանատու

քննությունների

արդյունքները

և

իրականացնում է ընդունելության մրցույթը` հաստատելով ընդունված դիմորդների ցուցակը, իսկ
առկա ուսուցման դեպքում՝ վճարովի և անվճար հիմունքներով ընդունված դիմորդների ցուցակը:
46. Կազմվում է ընդունելության վերաբերյալ արձանագրություն, որը ստորագրում են ընդունող
հանձնաժողովի բոլոր անդամները:
47. Մրցույթով անցած դիմորդների ցուցակները, ըստ մասնագիտությունների և կրթական
ծրագրերի,

հրապարակվում

են

Ակադեմիայի

ռեկտորի

և

ընդունող

հանձնաժողովի

կողմից

ներկայացված

մրցութային

հիմունքներով

պատասխանատու քարտուղարի ստորագրությամբ:
48.

Ակադեմիայի

առաջարկությունների

ռեկտորն
հիման

ընդունող

վրա

հանձնաժողովի

հրամանագրում

է

մագիստրատուրա ընդունված դիմորդների ցուցակը:
49. Ակադեմիան մրցույթը հաղթահարած դիմորդի հետ կնքում է պայմանագիր, որի տեքստը
հրապարակվում է Ակադեմիայի՝ ընդունելության մասին հայտարարության հետ:
50. Հիմք ընդունելով ընդունող հանձնաժողովի արձանագրությունը, Ակադեմիա ընդունվող
դիմորդների հետ կնքված պայմանագրերը, ինչպես նաև վճարովի համակարգում սովորողների

համար մուծված առաջին կիսամյակի ուսման վարձը՝ դիմորդներն Ակադեմիայի ռեկտորի կողմից
հրամանագրվում են որպես համապատասխան մասնագիտության (կրթական ծրագրի) առաջին
կուրսի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներ:
51.

Յուրաքանչյուր

կրթական

ծրագրով

սովորողների

նվազագույն

թիվը

10-ն

է:

Համապատասխան կրթական ծրագրով սովորողների նվազագույն թիվը չապահովելու դեպքում
դիմորդի

նախաձեռնությամբ

ընդունող

հանձնաժողովը

քննարկում

է

դիմորդի՝

համապատասխան ձևով (այդ թվում՝ անվճար կամ վճարովի), մուտքային պահանջների
բավարարման դեպքում, մեկ այլ կրթական ծրագրով Ակադեմիայում ուսումնառության
հնարավորությունը:
Սույն կետով սահմանված թիվը կարող է փոփոխվել նոր կրթական ծրագրի ներդրման
դեպքում:

Այս

դեպքում

սովորողների

նվազագույն

թիվը

սահմանում

է

ընդունող

հանձնաժողովը:
52. Կազմակերպվում է ընդունելության մրցույթները հաջողությամբ
Ակադեմիա ընդունված առաջին կուրսի

մագիստրոսի

հաղթահարած և

կրթական ծրագրով սովորողների

հանդիպումը Ակադեմիայի ղեկավարության հետ, որի ընթացքում նրանց տրվում է լիարժեք
տեղեկություն

Ակադեմիայում

ուսուցման

գործընթացի

կազմակերպման,

ներքին

կարգապահական կանոնների, մագիստրանտների իրավունքների և պարտականությունների,
ինչպես նաև Ակադեմիայի գործունեության այլ բնագավառների վերաբերյալ:

4. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
53. Սույն կարգում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կարող է կատարել Ակադեմիայի
գիտական խորհուրդը:
54. Սույն կարգի հետ կապված մեկնաբանությունները (պարզաբանումները) տրվում են
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից` վերջինիս նախաձեռնությամբ կամ շահագրգիռ
անձի դիմումի (բողոքի) հիման վրա:
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2018 թվականի հունիսի 5-ի նիստում
(արձանագրություն № 7)
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2019 թվականի մայիսի 31-ի նիստում
(արձանագրություն №6)

Ա. Լոքյան

Հավելված № 2
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի
2018 թվականի հունիսի 7 -ի № 155-Ա հրամանի

Կ Ա Ր Գ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
(ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ)
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.

Սույն

կարգով

սահմանվում

են

Հայաստանի

Հանրապետության

պետական

կառավարման ակադեմիայում (այսուհետ` Ակադեմիա) մագիստրատուրայի ընդունելության
քննության (թեստ) և հարցազրույցի անցկացման կանոնները:
2. Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության (թեստ) և հարցազրույցի անցկացման
նախապատրաստական

աշխատանքներն

իրականացնում

է

Ակադեմիայի

ընդունող

հանձնաժողովը:
3. «Կառավարում» մասնագիտության «Հանրային կառավարում», «Պետական կառավարում
և տեղական ինքնակառավարում», «Հանրային ֆինանսների կառավարում», «Զբոսաշրջության
կառավարում»

և

«Էլեկտրոնային

հանրային

«Իրավագիտություն»

մասնագիտության

«Քաղաքագիտություն»

մասնագիտության

վերլուծություն»,

«Գլոբալ

կառավարում

կառավարում»

«Իրավագիտություն»
«Քաղաքական
և

կրթական
կրթական

կառավարում

տարածաշրջանային

և

ծրագրերով,
ծրագրով,
քաղաքական

քաղաքականություն»

և

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» կրթական ծրագրերով, «Ֆինանսներ»
մասնագիտության

«Ապահովագրական

գործ»

կրթական

ծրագրով,

«Հոգեբանություն»

մասնագիտության «Կառավարման հոգեբանություն» կրթական ծրագրով ընդունելությունն
իրականացվում է թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով:
«Կառավարում»

մասնագիտության

«Գործարար

վարչարարություն

(կառավարում)»

և

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագրերով դիմորդները մասնակցում են
միայն հարցազրույցի:
Սույն կետի առաջին պարբերությամբ սահմանված դրույթները չեն տարածվում հեռակա
ուսուցման ձևով Ակադեմիայի դիմորդների վրա:

Հեռակա ուսուցման ընդունելության ժամանակ բոլոր մասնագիտություններով և կրթական
ծրագրերով դիմորդները մասնակցում են միայն հարցազրույցի, որն իրականացվում է նույն
նպատակով և կարգով, ինչ առկա ուսուցման ընդունելության ժամանակ:

(3-րդ կետը փոփ. 31.05.2019 N 149-Ա)
4. Մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններն ընդունում են առարկայական
քննական հանձնաժողովները:
5. Առարկայական քննական հանձնաժողովները (նախագահ, տեղակալ և անդամներ)
ձևավորվում են յուրաքանչյուր ընդունելության քննության (թեստ) և հարցազրույցի (գրավոր և
բանավոր փուլեր) համար:
Առարկայական քննական հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում նրան
փոխարինում է տվյալ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը:
6. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են մագիստրոսի կրթական ծրագրով Ակադեմիայի
դիմորդների վրա (առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով):
7. Ակադեմիայում մագիստրատուրայի ընդունելության քննության (թեստ) և հարցազրույցի
անցկացման վերաբերյալ սույն կարգով սահմանված իրավակարգավորումները, այնքանով,
որքանով իրենց էությամբ կիրառելի են, պարտադիր են նաև հեռավար ուսուցման ձևով
Ակադեմիայի դիմորդների համար:

2. ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ
8. Թեստավորումն անցկացվում է համակարգչի միջոցով: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա
անցկացվում է գրավոր:
9.

Գրավորի

դեպքում

առարկայական

քննական

հանձնաժողովի

նախագահը

թեստավորման փուլից տասը րոպե առաջ Ակադեմիայի ռեկտորից ստանում է տվյալ թեստային
քննությանը

մասնակցող

քաղաքացիների

թվին

համապատասխան

ամփոփաթերթեր

(յուրաքանչյուրը՝ 2 թերթից): Ամփոփաթերթերի առաջին թերթը բաղկացած է միևնույն
կոդավորմամբ

կտրոնից

և

հիմնական

մասից:

Կոդերը

պատված

են

անթափանց

ծածկաշերտով: Ամփոփաթերթի երկրորդ թերթը կոդավորված չէ: Ամփոփաթերթի առաջին
թերթը կնքվում է ձախ կողմից՝ կտրոնի և հիմնական մասի վրա հավասարաչափ:
10. Բոլոր մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի քննությունների համար թեստային
առաջադրանքը կազմվում է 40 հարցից:

11.

Միևնույն

մասնագիտության/կրթական

ծրագրի

համար

դիմած

դիմորդների

թեստավորումն անցկացվում է միաժամանակ՝ առանձնացված սենյակում (սրահ, լսարան,
դահլիճ և այլն), որն ապահովված է անհրաժեշտ պայմաններով:
Միայն այն դեպքում, երբ դիմորդների թիվը մեծ է, և նրանց հնարավոր չէ տեղավորել մեկ
սենյակում,

թեստավորումն

անցկացվում

է

միաժամանակ

մեկից

ավելի

սենյակներում

(սրահներում, լսարաններում, դահլիճներում և այլն), որոնք ապահովված են համապատասխան
պայմաններով:
Հանձնաժողովն անհրաժեշտության դեպքում ստեղծում է համապատասխան պայմաններ
թեստավորմանը սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող դիմորդների
մասնակցությունն ապահովելու համար:
12. Դիմորդը թեստավորմանը մասնակցելու համար ներկայացնում է անձը հաստատող
փաստաթուղթ: Հանձնաժողովի նախագահը կամ, նրա հանձնարարությամբ, հանձնաժողովի
նախագահի տեղակալը և/կամ հանձնաժողովի անդամը ստուգում է մասնակցի ինքնությունը և
թույլատրում նրան մուտք գործել թեստավորման անցկացման սենյակ, որտեղ դիմորդը
զբաղեցնում է հանձնաժողովի անդամի (անդամների) առաջարկած տեղը:
13. Թեստավորման մասնակիցներին արգելվում է իրենց հետ սենյակ բերել տպագիր,
ձեռագիր նյութեր, կապի միջոցներ կամ այլ տեխնիկական սարքեր: Եթե մասնակիցը չի
պահպանում սույն կետում նշված կանոնները, ապա հանձնաժողովը կարող է դադարեցնել նրա
քննական գործընթացը՝ գնահատելով անբավարար («0» միավոր): Եթե թեստավորման
առաջադրանքը պահանջում է հաշվարկ կատարել, մասնակիցները կարող են օգտվել
հաշվիչներից:
14.

Հանձնաժողովի

նախագահը

կամ,

նրա

հանձնարարությամբ,

հանձնաժողովի

նախագահի տեղակալը, կամ հանձնաժողովի անդամը թեստավորումն սկսվելուց առաջ
մասնակիցների

համար

պարզաբանում

է

թեստավորման

անցկացման

հետ

կապված

տեխնիկական հարցերը և պատասխանում մասնակիցների բոլոր հարցերին:
15.

Հանձնաժողովի

նախագահը

կամ,

նրա

հանձնարարությամբ,

հանձնաժողովի

նախագահի տեղակալը, կամ հանձնաժողովի անդամը յուրաքանչյուր մասնակցի տալիս է սույն
կարգի 9-րդ կետում նշված ամփոփաթերթը:
Մասնակիցը, ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ, հանձնաժողովի անդամների
ներկայությամբ ամփոփաթերթի առաջին թերթի կտրոնի վրա լրացնում է իր ազգանունը,

անունը, հայրանունը, քննական թերթիկի համարը և այն անջատելով հիմնական մասից՝ գցում
է ամփոփաթերթերի պահպանման համար նախատեսված կնքված արկղի մեջ:
16. Մասնակցին արգելվում է մաքրել ամփոփաթերթի հիմնական մասի և կտրոնի վրայի
անթափանց ծածկաշերտը: Մաքրելու դեպքում դիմորդի թեստային քննությունը գնահատվում է
«0» միավոր:
17.

Մասնակիցները

կտրոնները

հանձնելուց

հետո

ստանում

են

թեստային

առաջադրանքների փաթեթը: Առաջադրանքները բաղկացած են թեստերից և դրանց չորս
ենթադրյալ պատասխաններից, որոնցից մեկը ճիշտ պատասխանն է:
18. Մասնակիցը թեստային առաջադրանքի առաջին էջի վերևի մասում լրացնում է իր
ազգանունը, անունը, հայրանունը, ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը և ստորագրում է:
19.

Հանձնաժողովի

նախագահը

թեստային

առաջադրանքները

մասնակիցներին

տրամադրելուց և նրանց կողմից 18-րդ կետում նշված լրացումը կատարելուց հետո
հայտարարում է թեստավորման սկիզբը և գրանցում ժամանակը:
20. Թեստավորման սկիզբը հայտարարվելուց հետո մասնակիցը բացում է թեստային
առաջադրանքը (ընդ որում, փաթեթը նրա համար նաև սևագիր է և կարող է այնտեղ նշումներ
կատարել), ծանոթանում է դրանց, այնուհետև յուրաքանչյուր թեստային առաջադրանքի
վերաբերյալ ամփոփաթերթում նախատեսված համապատասխան տողի չորս վանդակներից
մեկում նշում է կատարում՝ ընտրելով այն մեկը, որը, իր կարծիքով, համապատասխանում է
ճիշտ պատասխանին: Թեստային առաջադրանքների փաթեթում (սևագիր) կատարված
նշումներն արդյունքների գնահատման համար հիմք չեն հանդիսանում և չեն կարող
վկայակոչվել արդյունքների գնահատականը բողոքարկելիս:
Եթե թեստային առաջադրանքը պահանջում է նաև հաշվարկ, ապա այն կատարվում է
հաշվարկման համար նախատեսված հատվածում:
21. Թեստավորման ընթացքում մասնակիցներին չի թույլատրվում աղմկել, հուշել, խոսել,
հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, այդ թվում՝ հանձնաժողովի անդամներին, ինչպես նաև
դուրս գալ սենյակից:
Սույն կետում նշված պահանջների խախտման դեպքում մասնակցի մասնակցությունը
դադարեցվում է, աշխատանքը ճանաչվում է անվավեր և գնահատվում է զրո միավոր, ինչի
մասին հանձնաժողովի նախագահը նշում է կատարում պատասխանների ամփոփաթերթի
վրա:

22. Թեստային առաջադրանքները կատարելու համար մասնակիցներին հատկացվող
ժամանակի տևողությունը որոշում է հանձնաժողովը` ելնելով թեստային առաջադրանքի
բարդությունից: Այն կարող է տևել 60-ից 120 րոպե:
Եթե մասնակիցն ավարտում է աշխատանքը մինչև դրա համար նախատեսված ժամանակի
ավարտը, ապա կարող է հանձնել այն և դուրս գալ սենյակից: Մասնակցի կողմից սենյակը
լքելու դեպքում վերջինիս աշխատանքը համարվում է ավարտված:
23. Թեստավորման ավարտից 10 րոպե առաջ մասնակիցներին հիշեցվում է այդ մասին:
24. Թեստավորման համար հատկացված ժամանակի ավարտի մասին հայտարարվելուց
հետո

մասնակիցները

Հայտարարությունից

պարտավոր

հետո

են

աշխատանքը

անմիջապես
չդադարեցրած

դադարեցնել
կամ

աշխատանքը:

չհանձնած

մասնակցի

աշխատանքը ճանաչվում է անվավեր և գնահատվում «0» միավոր, ինչի մասին հանձնաժողովը
կազմում

է

արձանագրություն,

և

նախագահը

նշում

է

կատարում

պատասխանների

ամփոփաթերթի վրա, եթե այն առկա է:
25.

Թեստային

առաջադրանքների

կատարման

համար

հատկացված

ժամանակը

սպառվելիս կամ նախքան այդ` աշխատանքն ավարտելուց անմիջապես հետո, մասնակիցն
ամփոփաթերթի առաջին թերթի հիմնական մասը գցում է արկղի մեջ, իսկ թեստային
առաջադրանքների

փաթեթը

հանձնում

է

հանձնաժողովին:

Աշխատանքը

հանձնելիս

մասնակիցը վերցնում է ամփոփաթերթի երկրորդ թերթը և դուրս է գալիս սենյակից:

3. ԹԵՍՏԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ
26.

Հանձնաժողովի անդամները բացում են արկղը և հաշվում ամփոփաթերթերի

կտրոնների ու հիմնական մասերի քանակը: Անհամապատասխանության դեպքում կազմվում է
արձանագրություն:
27. Գրավոր աշխատանքների ստուգման համար հանձնաժողովը Ակադեմիայի ռեկտորից
ստանում է թեստերի ճիշտ պատասխանները (ձևանմուշը), որոնց հիման վրա հանձնաժողովի
անդամները համատեղ մեկ առ մեկ ստուգում են մասնակիցների կողմից ամփոփաթերթերում
նշված պատասխանները:
28. Թեստային առաջադրանքի յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է կես
միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ «0» միավոր: Թեստի պատասխանը համարվում է սխալ,
եթե համապատասխան տողում ոչ ճիշտ պատասխան է նշվել, մեկից ավելի պատասխաններ

են

նշվել,

որևէ

պատասխան

չի

նշվել,

ինչպես

նաև

ջնջումներ,

ուղղումներ

կամ

վերականգնումներ են կատարվել:
Եթե թեստային առաջադրանքը ճիշտ պատասխան նշելուց բացի պահանջում է ներկայացնել
խնդրի լուծումը, ապա պատասխանը համարվում է ճիշտ, եթե միաժամանակ ներկայացված է
նաև ճիշտ հաշվարկ:
29. Յուրաքանչյուր մասնակցի համար հաշվարկվում է հավաքած միավորների քանակը, որը
նշվում է ամփոփաթերթի հիմնական մասի վրա՝ հաստատելով կնիքով:
30. Աշխատանքներն ստուգելուց հետո բոլոր մասնակիցները հրավիրվում են թեստավորման
սենյակ:
31.

Հանձնաժողովի

նախագահի

կամ,

նրա

հանձնարարությամբ,

հանձնաժողովի

նախագահի տեղակալի, կամ հանձնաժողովի անդամի կողմից մեկ առ մեկ մաքրվում են
ամփոփաթերթերի հիմնական մասերի ծածկաշերտերը: Յուրաքանչյուր հիմնական մասի
ծածկաշերտը մաքրելուց հետո բարձրաձայն հայտարարվում են ամփոփաթերթի համարը և
դրա վրա նշված միավորը:
32. Հանձնաժողովի նախագահը բոլոր ամփոփաթերթերի հիմնական մասերի վերաբերյալ
սույն կարգի 31-րդ կետում նշված գործողությունը կատարելուց հետո մեկ առ մեկ բարձրաձայն
ընթերցում

է

ամփոփաթերթերի

հայրանունները:

Յուրաքանչյուր

կտրոնների

վրա

նշված

մասնակից

ներկայանում

ազգանունները,
է,

ստանում

անունները,
իր

կտրոնը,

հանձնաժողովի անդամների և դիմորդների ներկայությամբ մաքրում է ծածկաշերտը և
բարձրաձայն

հայտնում

իր

կտրոնի

համարը,

ինչն

անմիջապես

արձանագրվում

է:

Չներկայացած մասնակիցների կտրոնների ծածկաշերտերը նույնպես բացվում են բոլորի
ներկայությամբ հանձնաժողովի նախագահի կողմից, բարձրաձայն հայտարարվում են և
արձանագրվում, որից հետո հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է յուրաքանչյուր
մասնակցի հավաքած միավորները:
33.

Մասնակիցների

հանձնաժողովը

հավաքած

համապատասխան

միավորների

հայտարարումից

ցուցանակի

վրա

անմիջապես

փակցնում

է

հետո

թեստային

առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները (ձևանմուշը):
34.

Դիմորդների

կողմից

թեստավորման

արդյունքները

կարող

են

բողոքարկվել

բողոքարկման հանձնաժողովին` սույն կարգի 33-րդ կետում նշված հրապարակումից հետո մեկ
ժամվա ընթացքում:

35. Դիմում-բողոքները ներկայացվում են գրավոր: Դիմորդը դիմում-բողոքը ներկայացնում է
անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
36. Բողոքարկումը թեստային առաջադրանքի որևէ հարցադրման կամ դրա ենթադրյալ
պատասխանի ճշտության, ինչպես նաև թեստավորման արդյունքում մասնակցի հավաքած
միավորները հաշվարկելիս թույլ տրված հնարավոր սխալի վիճարկումն է:
37.

Բողոքարկման

հանձնաժողովը

քննության

է

առնում

բողոքները

և

դրանցից

յուրաքանչյուրի վերաբերյալ ընդունում համապատասխան որոշում:
38. Աշխատանքի կրկնակի ստուգումից և գնահատումից հետո նախկին գնահատականը
կարող է մնալ անփոփոխ կամ փոփոխվել: Բողոքարկման հանձնաժողովի նախագահը
յուրաքանչյուր դիմում-բողոքին տալիս է հիմնավոր պատասխան:
39. Եթե բողոքարկման հանձնաժողովը որոշում է բավարարել մասնակցի բողոքը և սխալ է
համարում որևէ թեստ, ապա այդ որոշման հիման վրա տվյալ թեստի համար «0» միավոր
ստացած մյուս (նման պատասխան ներկայացրած) մասնակիցների միավորները նույնպես
ավելացվում են կես միավորով:
40. Բողոքարկման արդյունքներն ամփոփելուց անմիջապես հետո, ինչպես նաև բողոք
չլինելու դեպքում բողոքարկման համար սույն կարգի 34-րդ կետով նախատեսված ժամանակի
ավարտից

հետո

երեք

ժամվա

ընթացքում

առարկայական

քննական

հանձնաժողովը

համապատասխան ցուցանակի վրա հրապարակում է մրցույթի հաջորդ փուլ անցած
մասնակիցների ցուցակը:
Սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը հրապարակվում է նաև Ակադեմիայի
պաշտոնական կայքում:
41. Դիմորդը հաջորդ փուլ է անցնում թեստային առաջադրանքներից առնվազն ութ միավոր
հավաքելու դեպքում:

4. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ
42. Հարցազրույցն անցկացվում է երկու փուլով: Առաջին փուլը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:
43. Դիմորդը հարցազրույցին մասնակցելու համար ներկայացնում է անձը հաստատող
փաստաթուղթ

և

քննական

թերթիկը:

Հարցազրույցը

սկսելուց

10-15

րոպե

առաջ,

հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը
և/կամ որևէ անդամ (անդամներ) ստուգում է մասնակցի ինքնությունը և թույլատրում նրան

մուտք գործել սենյակ (սրահ, լսարան, դահլիճ և այլն)։ Դիմորդը զբաղեցնում է հանձնաժողովի
անդամի (անդամների) առաջարկած տեղը:
44. Եթե դիմորդների թիվը մեծ է, և նրանց հնարավոր չէ տեղավորել մեկ սենյակում, ապա
հարցազրույցի գրավոր փուլը կարող է անցկացվել միաժամանակ մեկից ավելի սենյակներում
(սրահներում, լսարաններում, դահլիճներում և այլն), որոնք ապահովված են համապատասխան
պայմաններով:
45. Առարկայական քննական հանձնաժողովի նախագահը հարցազրույցի գրավոր փուլից
տասը րոպե առաջ Ակադեմիայի ռեկտորից ստանում է տարբեր թեմաներ պարունակող հինգ
ծրար:
Թեմաներն առնչվում են պետական կառավարման հիմնախնդիրներին, ընդգրկում են
պետության համար արդիական հարցեր: Ծրարներից մեկը պատահականության սկզբունքով
բացվում է քննասենյակում՝ դիմորդների ներկայությամբ:
46.

Հանձնաժողովի

նախագահի

հանձնարարությամբ

հանձնաժողովի

նախագահի

տեղակալը կամ հանձնաժողովի որևէ անդամ դիմորդներին բաժանում է կնքված թղթեր:
47. Դիմորդը հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ իրեն տրամադրված կնքված թղթի
վերևի մասում լրացնում է ազգանունը, անունը, հայրանունը, քննական թերթիկի համարը,
թեման, ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը և ստորագրում այն։
48. Հանձնաժողովը դիմորդներին հանձնարարում է 60 րոպեի ընթացքում մեկ-երկու էջի
սահմաններում շարադրել իրենց տեսակետը ընտրված թեմայի վերաբերյալ:
49. Մինչև հարցազրույցի գրավոր փուլի սկիզբը դիմորդը կարող է այս փուլի վերաբերյալ
հարցեր տալ հանձնաժողովի նախագահին կամ հարցազրույցի ընթացքը ներկայացնող
հանձնաժողովի անդամին:
50. Հարցազրույցի մասնակիցներին արգելվում է իրենց հետ սենյակ բերել տպագիր,
ձեռագիր նյութեր, կապի միջոցներ կամ այլ տեխնիկական սարքեր: Եթե մասնակիցը չի
պահպանում սույն կետում նշված կանոնները, ապա հանձնաժողովը կարող է դադարեցնել
հարցազրույցը՝ գնահատելով անբավարար («0» միավոր):
51. Հարցազրույցի ընթացքում մասնակիցներին չի թույլատրվում աղմկել, հուշել, խոսել,
հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, այդ թվում՝ հանձնաժողովի անդամներին, ինչպես նաև
դուրս գալ սենյակից: Մասնակցի կողմից սենյակը լքելու դեպքում վերջինիս աշխատանքը
համարվում է ավարտված:

52. Եթե մասնակիցն ավարտում է աշխատանքը մինչև դրա համար նախատեսված
ժամանակի ավարտը, ապա նա կարող է հանձնել այն և դուրս գալ սենյակից:
53. Հարցազրույցի գրավոր փուլի համար հատկացված ժամանակի ավարտի մասին
հայտարարվելուց
աշխատանքը:

հետո

մասնակիցները

Հայտարարությունից

հետո

պարտավոր

են

աշխատանքը

անմիջապես

դադարեցնել

չդադարեցրած

մասնակցի

աշխատանքը ճանաչվում է անվավեր և գնահատվում «0» միավոր, ինչի մասին հանձնաժողովի
նախագահը նշում է կատարում դիմորդին տրամադրված կնքված թղթի վրա:
54. Գրավոր փուլը գնահատվում է 10 միավորային համակարգով: Գրավոր փուլը անցած են
համարվում առնվազն 5 միավոր հավաքած դիմորդները: Գնահատման չափանիշներն են՝
գրավոր խոսքի կուռ կառուցվածքը, շարադրանքի ամբողջականությունը, տրամաբանությունը,
շարադրության
գնահատման

թեմային

առնչվող

խորությունն

ու

երևույթների,

գործընթացների,

բազմակողմանիությունը,

փաստերի

իրադարձությունների
ճշգրտությունը

և

հիմնավորումը, ուղղագրությունը և շարադրանքի սահմանված ծավալը:
55.

Ուղղագրական,

քերականական

և

բառիմաստին

ու

դարձվածքներին

առնչվող

յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է 0,5 միավոր, կետադրական և բառակազմական ամեն
մի սխալի համար՝ 0,25: Տողադարձի կանոնի յուրաքանչյուր խախտման համար՝ 0,25 միավոր։
Կոտորակային թվերով ընդհանուր գնահատականը կլորացվում է մինչև մոտակա ամբողջ
թիվը (0,5-ի և բարձրի դեպքում ամբողջին գումարվում է 1 միավոր, իսկ 0,5-ից ցածրի դեպքում՝
0):
56.

Գրավոր փուլը հաջողությամբ անցած դիմորդներն անցնում են հարցազրույցի

բանավոր փուլ:
57. Դիմորդները մեկ առ մեկ հրավիրվում են հարցազրույցի՝ իրենց քննական թերթիկների
համարների աճող հերթականությամբ։ Հարցազրույցը յուրաքանչյուր դիմորդի համար տևում է
մինչև 20 րոպե։
58. Հարցազրույցի բանավոր փուլի ընթացքում հանձնաժողովի անդամների կողմից
տրվում են բանավոր հարցեր դիմորդի ընդհանուր զարգացածությունը, բանավոր խոսքի
մշակույթը, օտար լեզվի իմացությունը, ընդհանուր մտահորիզոնը և բազմագիտակությունը
(էրուդիցիա) ստուգելու նպատակով:
Տրվում են նաև հոգեբանական, կառավարչական, կադրային բնույթի հարցեր՝ դիմորդի
լիդերության, հաղորդակցման, խմբում աշխատելու և այլ ունակությունները, ինչպես նաև
բնավորության գծերը բացահայտելու համար։

Հարցազրույցի ընթացքում կարող են կիրառվել սթրես-հարցազրույցի տարրեր:
59. Հարցազրույցի բանավոր փուլը գնահատվում է 10 միավորային համակարգով:
Հարցազրույցն անցած են համարվում հարցազրույցի արդյունքում առնվազն 5 միավոր
հավաքած թեկնածուները: Գնահատականը ձևավորվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից
տրված գնահատականների հանրագումարի միջին թվաբանականի հիման վրա: Հարցազրույցի
գնահատման չափանիշներն են՝ բանավոր խոսքի վարժ և համոզիչ լինելը, բառապաշարի
հարստությունը,

բանավոր

շարադրանքի

տրամաբանական

կառուցվածքը,

փաստերի

ճշգրտությունը:
60. Հանձնաժողովը դիմորդների հարցազրույցի ամփոփիչ գնահատականը որոշում է`
գումարելով հարցազրույցի գրավոր և բանավոր փուլերի գնահատականները։
61.

Հարցազրույցի

բանավոր

փուլի

արդյունքները

բողոքարկման

ենթակա

չեն։

Հարցազրույցի գրավոր փուլի արդյունքները կարող են բողոքարկվել միայն քերականական
սխալների և շարահյուսության մասով:
5. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
62. Հարցազրույցի գրավոր փուլի արդյունքները կարող են բողոքարկվել բողոքարկման
հանձնաժողովին` յուրաքանչյուր հարցազրույցի գրավոր փուլի արդյունքների հրապարակումից
հետո մեկ ժամվա ընթացքում:
63. Բողոքարկումը հարցազրույցի գրավոր փուլի արդյունքում մասնակցի հավաքած
միավորները հաշվարկելիս թույլ տրված հնարավոր սխալի վիճարկումն է:
64.

Ստուգված

գրավոր

աշխատանքները

պետք

է

պարունակեն

դրանցում

առկա

թերությունների վերաբերյալ ստուգողների կատարած համապատասխան նշումներ, որոնք
հնարավորություն

կտան

եզրահանգումներ

անելու

գնահատման

հիմքում

ընկած

հանգամանքների մասին:
65. Բողոքարկման համար դիմորդը դիմում է ներկայացնում ընդունող հանձնաժողովի
պատասխանատու քարտուղարին:
66. Բողոքարկման դեպքում կրկնակի հարցազրույցի գրավոր փուլ չի անցկացվում:
67. Դիմում-բողոքները ներկայացվում են գրավոր: Դիմորդը դիմում-բողոքը ներկայացնում է
անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
68. Բողոքարկման հանձնաժողովը քննության է առնում յուրաքանչյուր բողոք:

69. Աշխատանքի կրկնակի ստուգման և գնահատման արդյունքում նախկին գնահատականը
կարող է մնալ անփոփոխ, բարձրացվել կամ իջեցվել: Բողոքարկման հանձնաժողովը
յուրաքանչյուր դիմում-բողոքին տալիս է հիմնավոր պատասխան:
70. Գնահատականի փոփոխման մասին արձանագրությունը՝ առարկայական քննական
հանձնաժողովի

նախագահի

ստորագրությամբ,

փակցվում

է

Ակադեմիայում`

ի

տես

դիմորդների: Գնահատականի փոփոխման վերաբերյալ նշում է կատարվում նաև քննական
աշխատանքում:
71. Բողոքարկման արդյունքի մասին դիմորդին տեղեկացվում է ոչ ուշ, քան մեկօրյա
ժամկետում:
72.

Բողոքարկմանը

կարող

են

մասնակցել

դիմորդը

և

նրա

կողմից

հրավիրված

մասնագետը:

6. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
73. Սույն կարգում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կարող է կատարել Ակադեմիայի
գիտական խորհուրդը:
74. Սույն կարգի հետ կապված մեկնաբանությունները (պարզաբանումները) տրվում են
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից` վերջինիս նախաձեռնությամբ կամ շահագրգիռ
անձի դիմումի (բողոքի) հիման վրա:
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2018 թվականի հունիսի 5-ի նիստում
(արձանագրություն №7)
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2019 թվականի մայիսի 31-ի նիստում
(արձանագրություն №6)

Ա. Լոքյան

