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ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎՈՂ ՎՃԱՐՈՎԻ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ  ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
 
ք.Երևան                                                                      «____»_________ 2017 թ.   
կնքման վայրը 

 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը` (այսուհետ` Ակադեմիա),  ի դեմս 
ռեկտոր` Արսեն Լոքյանի, Ակադեմիայի կանոնադրության (այսուհետ` 
Կանոնադրություն) համաձայն, մի կողմից, և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրա 
ընդունված դիմորդ (այսուհետ` Դիմորդ) ______________________________________-ը  
անձնագիր`______________________ , ________________, _______________________,   

                                    համարը                                                    կոդը                                                ե՞րբ է  տրվել      
___________________________________________________________________________,  

                                                                                                               հասցեն              

մյուս կողմից, և միասին որպես «Կողմեր», կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի 
մասին. 

1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԱՌԱՐԿԱՆ 
 
1.1.Սույն պայմանագրի առարկան Ակադեմիայում մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերով ուսումնառության իրականացումն է: 
1.2.Կողմերը պայմանավորվում են կնքել Ակադեմիայի մագիստրատուրայում 

վճարովի ուսուցման պայմանագիր, ըստ որի, Դիմորդը պարտավորվում է 2017/2018 
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսուցման համար վճարումը կատարել 
մինչև նոյեմբերի 24-ը ներառյալ, իսկ Ակադեմիան պարտավորվում է դրանից հետո 
Դիմորդին հրամանագրել որպես հեռակա ուսուցման ____________________________ 
___________________________________________________________ մասնագիտության 
(այսուհետ` համապատասխան մասագիտություն) առաջին կուրսի մագիստրանտ և 
սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում և կարգով իրականացնելու է նրա 
հեռակա ուսուցման կազմակերպումը մագիստրատուրայում: 

1.3.Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ պարտավորվում են ի շահ Դիմորդի` 
բարեխղճորեն և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով իրականացնել իրենց պարտականությունները: 

 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
2.1.Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն 
պայմանագրով: 

2.2. Ակադեմիան պարտավոր է` 
2.2.1.մինչև Պայմանագիրը սահմանված կարգով կնքելը Դիմորդին ծանոթացնել 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի անցկացման և վճարման կարգին, ներքին 
կարգապահական կանոններին, այլ փաստաթղթերին ու պայմաններին,  
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2.2.2. ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ տեսական և գործնական 
արդյունավետ ուսուցման համար` պահպանելով մշակված և հաստատված կրթական 
չափորոշիչները,  

2.2.3. ապահովել Ակադեմիայի գրադարանից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից   
օգտվելու,   ինչպես   նաև   գիտահետազոտական աշխատանքներին, 
գիտաժողովներին, սեմինարներին  մասնակցելու  հնարավորությունը. 

2.2.4.ապահովել Ակադեմիայի գրադարանից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից օգտվելու, 
ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքներին, գիտաժողովներին, 
սեմինարներին և սիմպոզիումներին մասնակցելու հնարավորությունը, 

2.2.5. Ակադեմիայի գրադարանի  թվայնացված նյութերը օգտագործել միայն 
ուսուցման նպատակներով. 

2.2.6.Ակադեմիայի ուսումնական պլաններին և առարկայական ծրագրերին 
համապատասխան` կազմակերպել մագիստրանտի մասնագիտական ուսուցումը` 
այդ թվում կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաները, 

2.2.7.նախատեսված կրթական ծրագրերը և գործընթացներն ամբողջությամբ 
իրականացնելուց հետո մագիստրանտին շնորհել համապատասխան 
մասնագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճան, 

2.2.8.սույն պայմանագրի 2.2.5. կետի դրույթները չապահովելու դեպքում` 
մագիստրանտին, ըստ գործող կարգի, տրամադրել սահմանած նմուշի 
ակադեմիական տեղեկանք: 

2.3.Ակադեմիան իրավունք ունի` 
2.3.1.սույն պայմանագրով, Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և ներքին 

կարգապահական կանոններով նախատեսված պարտականությունների խախտման 
դեպքում մագիստրանտի նկատմամբ կիրառել կարգապահական տույժեր: 

2.3.2.Մագիստրանտին Ակադեմիայից հեռացնել. 
ա) անբավարար առաջադիմության դեպքում, 
բ)ուսումնական ծրագրերով նախատեսված դասընթացների բացակայության 

թույլատրելի սահմանը գերազանցելու դեպքում, 
գ) ուսման վճարը սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում: 
2.4.Մագիստրանտը պարտավոր է` 
2.4.1.կատարել Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական 

կանոններով սահմանված պարտականությունները, 
2.4.2.ենթարկվել Ակադեմիայի ներքին ակտերով սահմանված կանոններին, 
2.4.3.պահպանել Ակադեմիայի ուսուցման տեխնիկական միջոցները և խնամքով 

վերաբերվել Ակադեմիայի գույքին, 
2.4.4.ուսուցման համար վճարումն ապահովել` համաձայն սույն պայմանագրի 

3.2. կետի դրույթների: 
2.5.Մագիստրանտն իրավունք ունի` 
2.5.1.օգտվել Ակադեմիայի գրադարանից, տեղեկատվական պահոցներից, 

ուսումնական, գիտական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,  
2.5.2.մասնակցել գիտահետազոտական աշխատանքներին, գիտաժողովներին, 

սեմինարներին և սիմպոզիումներին, 
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2.5.3.բողոքարկել Ակադեմիայի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով,  

 
 
2.5.4.ծանոթանալ Ակադեմիայի կանոնադրությանը և նորմատիվ այլ 

փաստաթղթերին, 
2.5.5.փոխադրվել մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 

ներառյալ՝ օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգի, 

2.5.6.ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և (կամ) նյութական 
խրախուսանք` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Ակադեմիայի 
սահմանած կարգով, 

2.5.7.կրթությունը ընդհատելու դեպքում, անկախ ընդհատման պատճառից, 
վերականգնելու իր ուսանողական իրավունքները, բացառությամբ առաջին կուրսի 
առաջին կիսամյակում կրթության ընդհատման, 

2.5.8.Ակադեմիայից պահանջել սույն պայմանագրի 2.2. կետով սահմանված 
պարտավորությունների կատարումը: 

 
3.ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՉԱՓԸ  ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
3.1.Վճարովի հիմունքներով սովորող մագիստրանտի ուսման վարձը 

սահմանվում է _________________________________________________________դրամ, 
յուրաքանչյուր տարվա ուսման վարձը կազմում է ______________________________ 
______________________________________________________________________դրամ:  

                                 (ըստ տարիների բաժանված չափերը) 
3.2.Մագիստրանտը ուսման վարձը կարող է մուծել ըստ կիսամյակների:  
Ըստ անհրաժեշտության կարող են սահմանվել ուսման վարձի վճարի այլ 

մեխանիզմներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար վճարման ժամկետներ 
են սահմանվում` նոյեմբերի 1-ը (տարեկան ուսման վճարի 50%), բացառությամբ 
2017/2018 ուսումնական տարվա, և մայիսի 1-ը (տարեկան ուսման վճարի 50 %): 

3.3. Ուսման վարձի չափը սահմանվում է մագիստրանտի ուսումնառության 
ամբողջ ժամանակահատվածի համար: 

3.4.Ուսման վարձը վճարվում է փոխանցման կարգով` բանկում Ակադեմիայի 
բացած հաշվարկային հաշվին: 

3.5.Ուսանողի հետ կնքված պայմանագիրը, այդ թվում` այդ պայմանագրով 
նախատեսված ուսման վարձի ընդհանուր և դրա` ըստ տարիների բաժանված 
չափերը, ուսումնառության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չեն:  

3.6.Հեռացումից հետո վերականգնված մագիստրանտի ուսման վարձը 
հաշվարկվում է տվյալ տարվա համար սահմանված վարձավճարի չափով, և նրա 
հետ կնքվում է նոր պայմանագիր:  

 
4. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ   
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Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է 
մագիստրոսի կրթական ծրագրով նախատեսված ամբողջ ժամանակահատվածի 
համար` բացառությամբ սույն պայմանագրի 5.4. կետում նշված դեպքերի: 
   

 
 

5. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

5.1.Հեռակա ուսուցման տևողությունը Ակադեմիայում 2 տարի 6 ամիս է` (հինգ 
կիսամյակ): 

5.2.Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Ակադեմիայի և Դիմորդի կողմից 
ստորագրման պահից: 

5.3.Պայմանագրի գործողության ժամկետ է սահմանվում  2  տարի 6 ամիս: 
5.4.Սույն պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է մագիստրանտի` 

Ակադեմիայից ազատման կամ հեռացման դեպքում կամ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում: 

5.5.Սույն պայմանագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակից, որոնցից 
մեկական օրինակ ի պահ է հանձնված կողմերին: 

5.6.Կողմերի միջև ծագած վեճեր 
ը կարգավորվում են կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ կամ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
  

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ, ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ,  
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 
 

ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիա 

ԱԱՀ 

Հասցե` ք.Երևան 28, Կիևյան 8 Անձնագիր` 
Բանկի անվանումը` «ԱԿԲԱ_ԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»  ՓԲԸ 

Տրված 

Հ/Հ 220003320227000 Ում կողմից` 
ՀՎՀՀ 00035088 Հասցե`  
Հեռ. (+ 37410) 26 92 59  

Հեռ.  
Ռեկտոր`                           
_______________________Արսեն Լոքյան 
             (ստորագրություն) 

 
________________________    
              (ստորագրություն) 
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