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Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N ______ 
 

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՀԱՄԱՏԵՂ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ   
 
ք.Երևան                                                                   «______»_________________ 2017 թ.   
կնքման վայրը 

 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` Կառավարման ակադեմիա)՝  ի դեմս ռեկտոր 
Արսեն Լոքյանի, որը գործում է Կառավարման ակադեմիայի կանոնադրության հիման վրա, 
«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական մի-
ջազգային կենտրոն» հիմնարկը (այսուհետ` Գիտակրթական միջազգային կենտրոն)՝ ի դեմս 
տնօրեն Ալբերտ Սարգսյանի, որը գործում է Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 
կանոնադրության հիման վրա և «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար 
վարչարարություն (կառավարում) կրթական ծրագրով ________ կուրսի ուսանող 
__________________________________________ (այսուհետ` Ուսանող), որոնք ստորև 
հիշատակվում են որպես «Կողմ» և միասին` որպես «Կողմեր», կնքեցին սույն պայմանագիրը 
հետևյալի մասին. 

 
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 
1.1 Սույն պայմանագրի իրավական հիմքերն են ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությունը, 

«Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքները, ՀՀ կառավարության որոշումները, Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնի կանոնադրությունները, Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթա-
կան միջազգային կենտրոնի ներքին կարգապահական կանոնները, Կառավարման 
ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ներքին իրավական և ՀՀ այլ 
իրավական ակտերը:  

 
2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԱՌԱՐԿԱՆ 

 
2.1 Սույն պայմանագրի առարկան Ուսանողի` հեռավար ուսուցման ձևով մագիստրոսական 

կրթական ծրագրով (համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ) ուսումնառություն իրականացնելու կարգն 
ու պայմաններն են:  

2.2 Ուսանողի ուսումնառության ժամկետը երկու տարի վեց ամիս է (հինգ կիսամյակ):  
2.3. Հեռավար ուսուցման ձևով մագիստրոսական կրթական ծրագրով (համատեղ դիպլոմի 

շնորհմամբ) ուսումնառությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով:  
 

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

3.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ պարտավորվում են բարեխղճորեն և 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել իրենց 
պարտականությունները՝ ի շահ Ուսանողի: 

3.2 Կառավարման ակադեմիան և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնը 
պարտավորվում են՝  

3.2.1 ուսումնառության ընթացքում ստեղծել պետական կրթական չափորոշիչներով 
նախատեսված ուսումնական գործընթացն ապահովող անհրաժեշտ բոլոր պայմանները.  

3.2.2 կազմակերպել Ուսանողի ուսուցումը` սահմանված կարգով հաստատված 
ուսումնական և առարկայական ծրագրերին համապատասխան.  

3.2.3 ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ տեսական և գործնական արդյունավետ 
ուսուցման համար՝ պահպանելով  կրթական չափորոշիչները. 
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       3.2.4 ապահովել Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 
գրադարանից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտական և այլ 

ստորաբաժանումների ծառայություններից   օգտվելու,   ինչպես   նաև   գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին  մասնակցելու  հնարավորությունը. 

 3.2.5 ուսումնական ծրագրի բոլոր պահանջները կատարելուց, ամփոփիչ ատեստավորում 
անցնելուց, համապատասխան որակավորում շնորհելու համար անհրաժեշտ 120 կրեդիտ 
ընդհանուր քանակը ապահովելուց հետո Ուսանողին շնորհել համապատասխան 
մասնագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճան և հանձնել ավարտական 
փաստաթուղթ` դիպլոմ: 

3.3 Ուսանողը պարտավոր է` 
3.3.1  բարձր պահել Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 

պատիվն    ու    հեղինակությունը,  կանոնադրությունների դրույթները և ներքին 
կարգապահական կանոնները, կատարել դրանցով սահմանված իր պարտականությունները.  

3.3.2 ենթարկվել Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 
ներքին իրավական ակտերով սահմանված կանոններին. 

3.3.3 սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները. 
3.3.5 հեռավար հարթակի կամ բուհի ընձեռած համացանցային հեռահաղորդակցության այլ 

համակարգերից օգտվել միայն ուսումնական նպատակով. 
3.3.6 պահպանել Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 

ուսուցման տեխնիկական միջոցները և խնամքով վերաբերվել Կառավարման ակադեմիայի և 
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գույքին. 

3.3.7 կատարել ուսումնական ծրագրի բոլոր պահանջները, այդ թվում՝ ապահովել 
մագիստրոսի կրթական մակարդակում միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) 
ավարտական շեմը.  

3.3.8 Ուսանողը պարտավոր է կիսամյակի ուսման վարձը վճարել տվյալ կիսամյակում` 
պարապմունքների փաստացի սկզբից ոչ ուշ, քան 10 օրացուցային օրվա ընթացքում, 
բացառությամբ առաջին կուրս ընդունված ուսանողների, որոնք պարտավոր են առաջին 
կիսամյակի ուսման վարձը վճարել մինչև __________________ -ը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում Ուսանողը կարող է հեռացվել: Ուսման վարձը ժամանակին չվճարելու 
դեպքում Ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննություններին, ստուգումներին և 
քննաշրջանին:  

3.4 Ուսանողները, որոնք չեն կատարում ուսումնական ծրագրով և ուսումնական 
գործընթացի ժամանակացույցով նախատեսված առաջադրանքները, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են հասարակական կարգն ու 
Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ներքին 
կարգապահական կանոնները, կարող են ենթարկվել կարգապահական տույժերի` ընդհուպ 
մինչև հեռացվելը, ներքին ակտերով uահմանված դեպքերում և կարգով:  

3.5 Սույն պայմանագրի կողմերի մնացած իրավունքներն ու պարտականությունները 
որոշվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, ՀՀ այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերով, Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 
կանոնադրություններով և ներքին կարգապահական կանոններով:  

 
1. ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՉԱՓԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
4.1 Ուսանողի ուսման վարձն ուսումնառության ամբողջ տևողության համար 

_____________________________________________________________________   ՀՀ դրամ է 
(յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար _______________________________ ՀՀ դրամ):  
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4.2 Սահմանված ուսման վարձը հաստատուն է ուսանողի ուսումնառության ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար` պայմանագրով նախատեսված ուսուցման ձևի, ըստ կուրսերի 
անընդհատ ուսումնառության դեպքում:  

4.3 Հեռացված, այնուհետև սահմանված կարգով վերականգնված ուսանողները ուսման 
վարձը վճարում են նոր պայմանագրով սահմանված չափով: Ժամկետային զինվորական 
ծառայությունից զորացրված ուսանողի ուսման վարձը մնում է անփոփոխ, եթե նա մինչև 
զինվորական ծառայության մեկնելը սահմանված կարգով ձևակերպել է տարկետում և 
զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո երկու շաբաթվա ընթացքում դիմում է 
ներկայացրել իր ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար:  

4.4 Ուսման վարձը Ուսանողը կարող է վճարել ըստ կիսամյակների: Ուսման վարձը 
վճարվում է փոխանցման կարգով` բանկում Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնի բացած հաշվարկային հաշիվներին (տարեկան ուսման վճարի 50 
տոկոսը՝ Կառավարման ակադեմիայի և մնացած 50 տոկոսը՝ Գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի հաշվարկային հաշվին):  
 

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 
 

5.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է տվյալ 
ուսումնական ծրագրով նախատեսված ամբողջ ժամանակահատվածի համար, բացառությամբ 
սույն պայմանագրի 6-րդ բաժնում նշված դեպքերի:  
 

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
 

6.1 Սույն պայմանագիրը ենթակա է վաղաժամկետ լուծման հետևյալ դեպքերում.  
6.1.1 Ուսանողի կողմից տարբեր պատճառներով ուսումնական գործընթացն ընդհատելու 

դեպքում: Ուսումնական գործընթացը վերսկսելիս կնքվում է նոր պայմանագիր.  
6.1.2 Ուսանողի կողմից Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային կենտ-

րոնի կանոնադրություններով և ներքին կարգապահական կանոններով և ուսումնական 
ծրագրով սահմանված կարգով իր պարտականությունները չկատարելու դեպքում.  

6.1.3 Ուսանողի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական պայմանները 
խախտելու դեպքում.  

6.1.4 ՀՀ օրենսդրությամբ և Կառավարման ակադեմիայի և Գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված այլ դեպքերում:  

6.2 Ուսանողի կողմից պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել, եթե նա կամավոր 
ընդհատում է ուսումնառությունը և այդ մասին Կառավարման ակադեմիային և Գիտակրթա-
կան միջազգային կենտրոնին տեղեկացնում է տվյալ կիսամյակի քննաշրջանից առաջ, 
սահմանված ընթացակարգով՝ վճարելով սովորած ժամանակամիջոցի համար նախատեսված 
ուսման վարձավճարը:  
 

7. ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
 

7.1 Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի լրիվ (100 տոկոս) կամ մասնակի 
փոխհատուցման (մասնակի զեղչերի կիրառմամբ) հատկացման կարգը և պայմանները 
սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի թիվ 1183-Ն 
որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգով: Այդ մասին որոշումը 
Կողմերը կայացնում են համատեղ։  

 
8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
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8.1 Սույն պայմանագիրը կազմված է երեք հավասարազոր օրինակից, պայմանագրի 
մեկական օրինակ ի պահ է հանձնված կողմերին:  

8.2 Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի փոխհամաձայնությամբ կամ 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

8.3. Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան:  

8.4. Ուսանողը հավաստում է, որ ծանոթացել է մագիստրոսի կրթական ծրագրերի 
անցկացման և վճարման կարգին, ներքին կարգապահական կանոններին, այլ 
փաստաթղթերին ու պայմաններին:  
 

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 
 
Հասցե`  ք. Երևան-0028, Կիևյան 8 
Բանկի անվանումը` «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 220003320227000 
ՀՎՀՀ 00035088 
Հեռ. (+ 37410) 26 92 59 
 
Ռեկտոր՝  _____________________   Արսեն  Լոքյան 
                     (ստորագրություն) 

 
«____» ____________ 201     թ. 

Կ. Տ. 
 
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն 
 
Հասցե` ք. Երևան-0019, Մարշալ Բաղրամյան 24 դ 
Բանկի անվանումը` «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ 
Հ/Հ 163007053214 
ՀՎՀՀ  00253113 
Հեռ. (+ 37410) 56 80 68 
 
Տնօրեն`   _____________________   Ալբերտ  Սարգսյան 
                             (ստորագրություն) 
 
«____» ____________ 201     թ. 
           
                                                                            Կ. Տ. 

 
Ուսանող 
 
________________________________________ 
             (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 
 
Անձնագիր` 
Տրված է 
Ում կողմից` 
Հասցե` 
Հեռ. 
_____________________    
        (ստորագրություն) 
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