
 
 
 
 
 

Հավելված 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի 

 2022 թվականի ____________ ____-ի № _________ հրամանի 
  

 

Կ Ա Ր Գ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Սույն կարգը (այսուհետև՝ Կարգ) կարգավորում է «Հայաստանի Հանրապետության 

պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում 
(այսուհետև՝ Ակադեմիա) շրջանավարտների մագիստրոսական թեզերի (այսուհետև՝ թեզ) 
նախապատրաստման հիմնական պահանջները, պաշտպանության և գնահատման հետ 
կապված հարաբերությունները:  

2. Սույն կարգի իրավական հիմքերն են բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» N 995-Ա որոշումը: 

3. Թեզը շրջանավարտի ինքնուրույն հետազոտական, վերլուծական, տեսական և/կամ 
կիրառական նշանակության ավարտուն աշխատանքն է, որն արտացոլում է տվյալ 
մասնագիտության վերջնարդյունքներով շրջանավարտի ձեռք բերած գիտելիքները 
կիրառելու և ինքնուրույն ուսումնասիրություն կատարելու կարողությունները, ինչպես նաև 
գիտական խնդիրներ բարձրացնելու և նոր լուծումներ առաջադրելու հմտությունները՝ 
պահպանելով ակադեմիական բարեվարքության կանոնները: 

4. Թեզի կատարումը և հրապարակային պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական 
ծրագրի ավարտական պահանջն է: 

5. Թեզի պատրաստման և պաշտպանության համար ուսումնական պլանով 
նախատեսվում է 25 կրեդիտ աշխատածավալ: 

 
2. ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ԹԵՄԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 



6. Թեզերի թեմաներն առաջադրում են մասնագիտական ամբիոնները՝ 
առաջնորդվելով նաև ՀՀ կառավարության առաջ ծառացած գերակա խնդիրներով: 
Թեմաների վերջնական ցանկը քննարկվում և հաստատվում է ամբիոնի, իսկ 
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագրի թեմաները 
համապատասխան ամբիոնների համատեղ նիստում՝ սովորողների ընտրությանը 
ներկայացնելու վերջնաժամկետից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ: Թեմաներ 
կարող են առաջարկել նաև սովորողները՝ լրացնելով սույն կարգի Հավելվածում 
ներկայացված Ձև 7-ով սահմանված դիմում-հայտը: Առաջարկները նույնպես քննարկվում 
են մասնագիտական ամբիոններում և հաստատման դեպքում հրապարակվում առանձին 
ցանկով:  

7. Թեզի թեմաների ընտրությունը (այդ թվում նախորդ տարիներին չավարտած 
սովորողների կողմից) կատարվում է մասնագիտական ամբիոններում (բացառությամբ 
ամբիոն(ներ)ի նիստում հաստատված՝ սովորողների առաջարկած թեմաների). 

1) առկա ուսուցման 2 (երկու) տարի տևողությամբ և հեռավար ուսուցմամբ կրթական 
ծրագրերի դեպքում՝ 1-ին կուրսի 1-ին կիսամյակում՝ դեկտեմբերի ընթացքում. 
2) առկա ուսուցման 1 (մեկ) տարի տևողությամբ կրթական ծրագրի և վերականգնված 
ուսանողների դեպքում՝ հոկտեմբերի նախավերջին շաբաթվա ընթացքում.  
3) հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրերի դեպքում՝ 1-ին կուրսի երկրորդ 
կիսամյակում՝ հունիսի ընթացքում: 
8. Սովորողների ընտրությանն առաջարկվող թեմաների քանակն առնվազն 20%-ով 

պետք է գերազանցի խմբում սովորողների թվին: Ընդ որում՝ թեմաների առնվազն 50%-ը 
պետք է լինի թարմացված (նոր թեմա կամ հետազոտության օբյեկտի փոփոխություն): 

9. Թեզի թեմաների վերջնական ցանկը (ըստ թեման կատարող սովորողների և 
ղեկավարների)՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամբիոնի առաջարկությամբ 
հաստատվում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի նիստում:   

10. Ղեկավարի կամ թեզի թեմայի փոփոխություն թույլատրվում է կատարել բացառիկ 
դեպքերում՝ հիմնավորող փաստերի առկայության դեպքում: 

 
3. ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂԻ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
11. Գիտական ղեկավար (այսուհետև՝ ղեկավար) են նշանակվում մասնագիտական 

ամբիոնների դասախոսները, ովքեր ունեն գիտական աստիճան և/կամ գիտական կոչում: 
Առանձին դեպքերում (թեմային համապատասխան հրապարակումներ ունենալու 
դեպքում) թույլատրվում է նաև թեմայի ղեկավար նշանակել գիտական աստիճան և/կամ 
կոչում չունեցող, բայց 20 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ ունեցող 
դասախոսներին: 

12. Թեզի ղեկավարման առավելագույն սահմանաչափը կարգավորվում է 
««Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունում պրաֆեսորադասախոսական կազմի կողմից 
ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ աշխատանքների 



կատարման վրա ծախսվող ժամանակի պլանավորման և հաշվառման նորմերը 
հաստատելու մասին» Ակադեմիայի ռեկտորի հրամանով:  

13. Անհրաժեշտության դեպքում ղեկավար կարող են նշանակվել նաև այլ ամբիոնների 
և այլ բուհերի դասախոսներ, ովքեր բավարարում են սույն կարգի 11-րդ կետի 
պահանջներին:  

14. Թեզի պատրաստման աշխատանքները կատարվում են ղեկավարի 
խորհրդատվությամբ և վերահսկողությամբ:  

15. Թեզի նախապատրաստման ընթացքում ղեկավարի գործառույթներն են՝ 
1) առաջադրանքի (աշխատանքային, բովանդակության պլան) կազման աջակցում, 
2) անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության, հետազոտությունների, 
հրապարակումների, տվյալների, վիճակագրական տեղեկությունների և այլ 
աղբյուրների ընտրության հարցերում սովորողին ուղղորդում, աջակցում և 
խորհրդատվության տրամադրում, 
3) հետազոտության օբյեկտի, առարկայի և նպատակների սահմանման, խնդիրների 
առաջադրման, հետազոտության մեթոդների ընտրության հարցերում սովորողին 
ուղղորդում, 
4) թեզի առանձին բաժինների պատրաստման գործընթացում սովորողի հետ պատշաճ 
կերպով քննարկումների կազմակերպում, աջակցում, անհրաժեշտ խորհրդատվության 
տրամադրում, 
5) կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը թեզին ներկայացվող 
պահանջներին ստուգում, 
6) թեզի շրջանակներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ընթացիկ 
տեղեկությունների ներկայացում ամբիոնի նիստերում, 
7) թեզի երաշխավորված կամ չերաշխավորված (գրավոր կարծիքի տրամադրում՝ ըստ 
Հավելված 2-ի) լինելու մասին դիրքորոշման արտահայտում (բացասական, բավարար, 
լավ, գերազանց): 
16. Համաձայն ««Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 

ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ակադեմիական 
ազնվության կանոնակարգ»-ի՝ այն գիտական ղեկավարները, ովքեր պատշաճ 
բարեխղճություն չեն ցուցաբերում իրենց ստանձնած գործառույթների կատարման 
համար, կարող են հետագայում չներառվել մագիստրոսական թեզի թեմաներ 
ղեկավարելու աշխատանքներում:  

17. Թեզի մշակման ընթացքում սովորողի պարտականություններն են՝ 
1) առաջնորդվել ակադեմիական ազնվության կանոններով, 
2) պահպանել սույն կարգով թեզի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 
3) ինքնուրույն ձևակերպել թեզի թեմայի արդիականությունը, նպատակն ու 
խնդիրները, առարկան և օբյեկտը, 
4) հավաքել, մշակել և վերլուծել թեզի թեմայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 
գիտական և մասնագիտական գրականությունը, 
5) կատարել հետազոտություններ, մշակումներ, հիմնավոր եզրակացություններ և 
առաջարկություններ՝ ստացված արդյունքների տեսական նշանակության և 
գործնական կիրառման վերաբերյալ: 



18. Սովորողը պատասխանատու է սահմանված ժամկետում և սույն կարգի 
պահանջներին համապատասխան թեզ ներկայացնելու, ինչպես նաև թեզում 
ներկայացված տեղեկությունների, ցուցանիշների հավաստիության, բովանդակության և 
տվյալների ճշգրտության համար: 

 
 

4. ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՇԱՐԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 
19. Թեզը պաշտպանության է ներկայացվում համակարգչային շարվածքով՝ տպագիր 

(կազմված) և էլեկտրոնային տարբերակներով, էջում 28-32 տող (բացառությամբ այն 
էջերի, որտեղ առկա են աղյուսակներ, նկարներ, գրաֆիկներ և նմանատիպ նյութեր), 
սպիտակ թղթի վրա, չափսը՝ A4 (210 x 297 մմ), լուսանցքները՝ ձախից 30 մմ, վերևից՝ 20 
մմ, աջից՝ 10 մմ և ներքևից՝ 25 մմ: Տեքստը տպվում է թերթի միայն մեկ երեսին, սև 
գույնով: Տեքստը մուտքագրվում է «GHEA Grapalat» (Armenian Unicode) տառատեսակի 
կիրառմամբ և շարվում է 12 տառաչափով, միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5:  

20. Գլուխների վերնագրերը գրվում են մեծատառերով, թավ (bold) և ուղիղ 
գլխատառերով, 14 տառաչափով: Յուրաքանչյուր գլուխ սկսվում է նոր էջից: 
Պարբերությունները հավասարեցվում են երկու կողմերից, սկսվում են 10 մմ խորքից:  

21. Թեզի էջերը համարակալվում են ներքևում՝ կենտրոնում:  
22. Հղումները տեքստում տրվում են ուղղանկյուն փակագծերում՝ ըստ գրականության 

ցանկում ներկայացված կարգային համարի ([1], [2-5], [3, 7, 9-11], [3, էջ 15], [7, էջ 5-9]), 
կամ նշելով հեղինակի ազգանունը և հրատարակման տարեթիվը (Մարտիրոսյան, 2020; 
Սիմոնյան և այլք, 2015), կամ տողատակում, ինչպես ներկայացվում է օրինակում1: 

23. Մագիստրոսական թեզում այլ աղբյուրներից մեջբերումներ կատարելիս սովորողը 
պետք է պահպանի ակադեմիական ազնվության տեսանկյունից պատշաճ հղումներ 
կատարելու կանոնները՝ կիրառելով համապատասխան կետադրական նշաններ 
(չակերտներ) և/կամ նշելով աղբյուրը, իսկ երկրորդային աղբյուրների օգտագործումը 
Օգտագործված աղբյուրների ցանկում չպետք է գերազանցի ներկայացված աղբյուրների 
25%-ը: 

24. Թեզի ծավալը՝ ելնելով մասնագիտական առանձնահատկություններից, կարող է 
տատանվել 70-100 էջի սահմաններում, որն իր մեջ չի ներառում տիտղոսաթերթը և 
հավելվածը:  

25. Թեզի վերնագիրը հետազոտության թեմայի և բովանդակության համապարփակ 
արտացոլումն է: 

26. Թեզը պետք է ունենա հետևյալ բաղադրատարրերը՝ սահմանված ձևաչափի 
տիտղոսաթերթ (Հավելված 1), բովանդակություն, ներածություն՝ ներառելով 
ատենախոսության հիմնական դրույթները, հիմնական մաս՝ առանձին գլուխներով, 
եզրակացություն (առաջարկություններ), օգտագործված աղբյուրներ, հավելված՝ ըստ 
անհրաժեշտության: 
                                                           

1 Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Երևան, 1998, էջ 12: 

 



27. Տիտղոսաթերթը համարվում է առաջին էջ:  
28. Բովանդակություն բաժնում՝ ըստ հերթականության, ներկայացվում են բոլոր 

բաժինները՝ համապատասխան էջերով: Բովանդակության մեջ ներառվում են 
ներածությունը, գլուխները, ենթագլուխները, ինչպես նաև առանձին կետերի 
անվանումները, եզրակացությունը (առաջարկությունները), օգտագործված 
գրականության ցանկը, հավելվածների անվանումը: Բովանդակությունում ներկայացված 
վերնագրերը պետք է նույնական լինեն տեքստում ներկայացված վերնագրերին: 
Բովանդակությունը չի ներառում տիտղոսաթերթը:  

29. Ներածությունում հիմնավորվում են թեմայի արդիականությունը, ներկայացվում են 
ուսումնասիրության նպատակը և խնդիրները, օբյեկտը և առարկան, օգտագործված 
մեթոդները, աշխատանքի տեսական (գիտական) և/կամ կիրառական (գործնական) 
նշանակությունը: Ներածությունը կարող է լինել 3-7 էջի սահմաններում: 

30. Հիմնական մասը բաղկացած է գլուխներից և ենթագլուխներից: Դրանք ներառում 
են թեմային առնչվող գրականության վերլուծությունը, ուսումնասիրվող հիմնախնդրի 
արդի վիճակը, հիմնախնդրի վերլուծությունը, կիրառված մեթոդների և/կամ միջազգային 
փորձի մանրամասն նկարագրությունը, կատարված հետազոտության արդյունքները, 
արդյունքների քննարկումը և վերլուծությունը, մեկնաբանություններ և գնահատականներ: 

31. Եզրակացություն (առաջարկություններ) բաժնում ներկայացվում են ստացված 
արդյունքների ամփոփումը, հակիրճ դատողություններ և մեկնաբանություններ՝ առաջադ-
րանքի կատարման ամբողջականության և ստացված արդյունքների վերաբերյալ 
առաջարկություններ՝ աշխատանքի արդյունքների տեսական և գործնական կիրառության 
վերաբերյալ: 

32. Օգտագործված աղբյուրներում ներկայացվում են հետազոտության ընթացքում 
օգտագործված գրականությունը, որի առնվազն 70%-ը պետք է արտացոլված լինի 
աշխատանքում՝ հղումների տեսքով: Գրականության ցանկը ներկայացվում է 
այբբենական կարգով՝ նշելով հղումների համարները տեքստում: Ցանկում աղբյուրները 
պետք է ընդգրկեն՝ հեղինակ(ներ)ի ազգանունը և անվան սկզբնատառը, այնուհետև 
նյութերի՝ գրքի կամ հոդվածի լրիվ անվանումը, ամսագրի լրիվ կամ ընդունված կրճատ 
անվանումը, հրատարակության տվյալները (վայրը, հրատարակչությունը, քաղաքը, 
տարեթիվը, հատորի և թողարկման համարները, հերթական համարը, էջերը կամ գրքի 
էջերի քանակը): Ցանկում սկզբից նշվում են հայկական, ապա օտարալեզու աղբյուրները: 
Տեղեկատվական պաշտոնական, այդ թվում՝ էլեկտրոնային աղբյուրներից օգտվելու 
դեպքում նշվում է հեղինակ(ներ)ի ազգանունը, անվան սկզբնատառը, հոդվածի և/կամ 
կազմակերպության անվանումը, համացանցում հոդվածի տեղադրման ամսաթիվը, կայքի 
հասցեն, հղում կատարելու ամսաթիվը (օրինակ, … // URL: http://www.info …, 12.12.2022): 
Աղբյուրները բերվում են բնօրինակի լեզվով: Ըստ անհրաժետության գրականության 
ցանկը կարող է կառուցվածքավորվել (ներառելով, օրինակ, նորմատիվ իրավական 
ակտեր, վիճակագրական տվյալների բազաներ կամ ինտերնետային աղբյուրներ 
բաժինները): 

33. Հավելվածում ներկայացվում են այն աղյուսակները, նկարները, գծապատկերները, 
հարցումների արդյունքները, հարցումերի ձևաթղթերը և այլ նյութերը, որոնց չափերը 
գերազանցում են 1 (մեկ) տպագրական էջը, և/կամ որոնց ներկայացումը թեզի բուն 

http://www.info/


բովանդակությունում առաջնային կարևորություն չունի շարադրված նյութի ընկալման 
համար: Աղյուսակների տեղաբաշխումն իրականացվում է ըստ ծավալի: Դրանք կարելի է 
տեղադրել ուղղաձիգ կամ հորիզոնական դիրքով: Եթե մեկ թերթի վրա աղյուսակը չի 
տեղավորվում, պետք է շարունակել մյուս թերթի վրա՝ կատարելով Շարունակություն 
նշում: Աղյուսակի սյունակներում ազատ տեղեր չպետք է մնան. պետք է դնել գծիկ: 
Ինչպես տեքստում, այնպես էլ հավելվածում ներկայացված բոլոր աղյուսակները և 
գծապատկերները պետք է համարակալված լինեն և ունենան վերնագիր: Տեքստում 
պետք է հղումներ լինեն բոլոր հավելվածներին՝ անհրաժեշտության դեպքում տալով նաև 
ծանոթագրություններ: Նկարների և գծապատկերների անվանումները գրվում են դրանց 
ներքևում, մեջտեղում 10 տառաչափով: Աղյուսակների անվանումները գրվում են դրանց 
վերևում, իսկ հավելվածներինը՝ նոր էջի վերին աջ անկյունում:  

 
5. ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

 
34. Թեզի նախապատրաստումն ու պաշտպանությունն իրականացվում են 

Աղյուսակում ներկայացված քայլերի հաջորդականությանը համապատասխան. 
 

1) Թեմայի ընտրություն և հաստատում, 
ղեկավարի հաստատում համապատասխան 
ամբիոնում և Ակադեմիայի գիտական խորհրդում 

1-ին կիսամյակի ավարտ 

2) Հետազոտության պլանի մշակում  Մինչև 2-րդ կիսամյակի ավարտը 
3) Հետազոտության փուլ, թեզի ներակայացում 
ղեկավարին  

Մինչև 4-րդ կիսամյակի սկիզբ 

4) Գիտական ղեկավարի կարծիքի ներկայացում 4-րդ կիսամյակի 1-2-րդ շաբաթվա 
ընթացքում 

5) Թեզի ստուգում հակագրագողության ծրագրով 4-րդ կիսամյակի 3-6-րդ շաբաթվա 
ընթացքում 

6) Հանձնում համապատասխան ամբիոն 4-րդ կիսամյակ, պաշտպանությունից 
առնվազն 2 (երկու) ամիս առաջ 

7) Թեզի գրախոսություն 4-րդ կիսամյակի 7-8-րդ շաբաթվա 
ընթացքում 

8) Նախնական պաշտպանություն 
 

4-րդ կիսամյակի 9-10-րդ շաբաթվա 
ընթացքում 

9) Հրապարակային պաշտպանություն  
 
35. Հետազոտության պլանի մշակման ընթացքում սովորողը հավաքում է անհրաժեշտ 

տվյալներ, ընտրում հետազոտության մեթոդներ, ուսումնասիրում հետազոտությանը 
վերաբերող գրականություն, անց է կացնում համանման խնդիրների շրջանակներում 
գոյություն ունեցող գրականության վերլուծություն:  

36. Հետազոտության փուլն աշխատանքի կատարման բուն ժամանակահատվածն է, 
որը ներառում է տեսական, գործնական, հետազոտական աշխատանքներ և կազմում 
թեզի կատարման համար հատկացված ժամանակի հիմնական մասը: Հետազոտության 
փուլի մեջ ներառվում են նաև թեզի առանձին բաժինների ներկայացումը՝ ըստ ղեկավարի 



հետ համաձայնեցված ժամանակացույցի, թեզի տեքստի պատրաստումը, ինչպես նաև 
պաշտպանության համար անհրաժեշտ այլ նյութերի ձևավորումը, սույն կարգի 
պահանջներին համապատասխան:  

37. Հետազոտության արդյունքների ամփոփումից հետո թեզը ներկայացվում է 
ղեկավարին՝ գրավոր կարծիք ներկայացնելու համար: 

38. Ղեկավարի կարծիքի առկայության պարագայում աշխատանքը ներկայացվում է 
հակագրագողության ծրագրով ստուգման: Ստուգման արդյունքներով աշխատանքի 
ինքնատիպության նվազագույն շեմը (40%) հաղթահարած աշխատանքները հանձնվում 
են համապատասխան ամբիոն՝ գրախոսություն և մագիստրոսական թեզի նախնական 
պաշտպանություն կազմակերպելու համար: 

39. Հակագրագողության ծրագրով աշխատանքի ինքնատիպության նվազագույն շեմը 
(40%) չհաղթահարած աշխատանքները հետ են վերադարձվում սովորողին՝ 1 (մեկ) 
անգամ փոփոխության հնարավորությունով: Սովորողը փոփոխություններով 
աշխատանքը երկրորդ անգամ կարող է ներկայացնել հակագրագողության ծրագրով 
ստուգման ոչ ուշ, քան ամբիոն հանձնելուց առնվազն 10 օր առաջ:  

Թեզը չի թույլատրվում է մուտքագրել Ակադեմիա, եթե հակագրագողության ծրագրով 
աշխատանքի ինքնատիպության նվազագույն շեմը 40% է: 

40. Թեզը մասնագիտական ամբիոն հանձնելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում 
ամբիոնը կազմակերպում է գրախոսության ապահովման աշխատանքները։ 

41. Գրախոսումը կատարվում է համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրոսական թեզի գրախոսման» կարգի 
պահանջների:  

42. Նախնական պաշտպանության նպատակը շրջանավարտներին հրապարակային 
պաշտպանությանը նախապատրաստելն է: Ղեկավարի կարծիքի և գրախոսության 
հիման վրա, ամբիոնի կողմից, ամբիոնի վարիչի ղեկավարությամբ իրականացվում է 
նախնական պաշտպանություն: Նախնական պաշտպանության ժամանակ 
շրջանավարտին տրվում է մինչև 15 րոպե ժամանակ և ճշգրտվում է շրջանավարտի 
ելույթի բովանդակությունն ու կառուցվածքը, ներկայացման որակն ու ժամանակը, ելույթի 
բովանդակության համապատասխանությունը թեզի բովանդակությանը: 

43. Ղեկավարի և գրախոսի բացասական եզրակացությունները արգելք չեն թեզը 
պաշտպանության թույլ տալու համար: 

44. Հեռակա ուսուցման համակարգում քայլերի ներկայացված հաջորդականությունն 
իրականացվում է ներկայացված վերջնաժամկետից մեկ կիսամյակ ուշ, իսկ առկա 
ուսուցման 1 (մեկ) տարի տևողությամբ կրթական ծրագրի դեպքում ամփոփիչ 
ատեստավորման գործընթացի կազմակերպումը իրականացվում է համապատասխան 
ամբիոնի կողմից հաստատված ժամանակացույցով: 

 
 

6. ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 



45. Շրջանավարտը թեզը պաշտպանում է տվյալ ուսումնական տարվա համար 
ձևավորված ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի (այսուհետև՝ հանձնաժողով) 
ներկայությամբ: 

46. Ամփոփիչ ատեստավորման թույլատրվում են այն շրջանավարտները, ովքեր 
ավարտել են համապատասխան կրթական ծրագրով ուսուցումը, Ակադեմիայի հանդեպ 
որևէ պարտավորություններ չունեն և աշխատանքը կատարելիս պահպանել են սույն 
կարգով սահմանված պահանջները: Ամփոփիչ ատեստավորման ենթակա 
շրջանավարտների ցանկը հաստատվում է ռեկտորի հրամանով` Ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման վարչության պետի ներկայացմամբ: 

47. Թեզի պաշտպանությունն անցկացվում է հանձնաժողովի բաց նիստում` 
հանձնաժողովի կազմի երկու երրորդից ոչ պակաս անդամների ներկայության դեպքում:  

48. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում հանձնաժողովի 
անդամներից մեկը՝ ով չի կարող լինել Ակադեմիայի աշխատակից, ռեկտորի հրամանով 
նշանակվում է փոխարինող:  

49. Հանձնաժողովի նախագահի կամ նրան փոխարինողի ներկայությունը պարտադիր 
է:  

50. Թեզի պաշտպանությունն սկսելուց առաջ ամփոփիչ ատեստավորման 
հանձնաժողովին ներկայացվում է՝ մագիստրոսական թեզը, գիտական ղեկավարի 
կարծիքը, գրախոսությունը, հակագրագողության ծրագրով ստուգման արդյունքները և 
այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

51. Ամփոփիչ ատեստավորման ընթացքն արձանագրվում և ձայնագրվում է: Ձայնագ-
րությունը պահպանվում է արդյունքները հրապարակելուց հետո 6 (վեց) ամիս: 

52. Թեզի պաշտպանության ընթացքում՝ կատարված աշխատանքի բովանդակությունը 
ներկայացնելու, ինչպես նաև ելույթի, հանձնաժողովի հարցերին և գրախոսի կարծիքին 
պատասխանելու համար շրջանավարտին տրամադրվում է մինչև 30 րոպե ժամանակ, 
որից մինչև 15-ը՝ ելույթին: 

53. Շրջանավարտի ելույթից հետո կարող են հարցեր ուղղվել վերջինիս՝ թեզի 
վերաբերյալ: Հարցերի պատասխանները պետք է լինեն հստակ և արտացոլեն խնդրի 
էությունը: Անհրաժեշտության դեպքում հարցերի պատասխանները պետք է հիմնավորել 
օրինակներով: 

54. Շրջանավարտի ելույթից և հանձնաժողովի անդամների հարցերից հետո 
ներկայացվում է թեզի գրախոսությունը: 

55. Շրջանավարտին տրվում է գրախոսի դիտողություններին և դիտարկումներին 
արձագանքելու հնարավորություն: 

56. Շրջանավարտը պարտավոր է լիարժեք կերպով պատասխանել գրախոսության 
դիտողություններին: Գրախոսի դիտողությունները չընդունելու պարագայում նա 
պարտավոր է ներկայացնել սպառիչ հիմնավորումներ: 

57. Հանձնաժողովը գնահատում է շրջանավարտին՝ համաձայն սույն կարգի 
Հավելվածով հաստատված Ձև 4-ով: 

58. Հանձնաժողովի անդամը գնահատում է շրջանավարտին՝ համաձայն սույն կարգի 
Հավելվածով հաստատված Ձև 5-ով: 



59. Թեզի պաշտպանությունը գնահատվում է «գերազանց», «լավ», «բավարար», 
«անբավարար» գնահատականներով կամ «չներկայացած»` համաձայն Ակադեմիայում 
ընդունված գնահատման 100 բալանոց սանդղակով և հայտարարվում նույն օրը` 
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը կազմելուց հետո` 
մեկ ժամվա ընթացքում, շրջանավարտների ներկայությամբ: 

60. Թեզը գնահատում են հանձնաժողովի միայն այն անդամները, ովքեր ներկա են 
եղել տվյալ շրջանավարտի պաշտպանությանը: 

61. Թեզի պաշտպանության դրական («բավարար», «լավ», «գերազանց») 
արդյունքների հիման վրա հանձնաժողովը կայացնում է որոշում շրջանավարտին 
համապատասխան որակավորում շնորհելու և նրան բարձրագույն կրթության դիպլոմ 
տալու մասին: Բացասական («անբավարար») արդյունքի դեպքում շրջանավարտին 
որակավորում չի շնորհվում և բարձրագույն կրթության դիպլոմ չի տրվում: 

62. Գերազանցության դիպլոմ տրվում է ամփոփիչ ատեստավորումը «գերազանց» 
գնահատականով հանձնած այն շրջանավարտներին, ովքեր ապահովել են միջին 
որակական գնահատականի (ՄՈԳ) առավելագույն արժեքի 90%-ը: 

63. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են հանձնա-
ժողովի փակ նիստում: Շրջանավարտի մագիստրոսական թեզի գնահատականը որոշ-
վում է հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված գնահատականների 
միջին թվաբանականով: 

64. Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված գնահատականների 
միջին թվաբանականը ամբողջացվում է՝ ի օգուտ շրջանավարտի (Օրինակ` 86.2≈87): 

65. Հանձնաժողովի բոլոր որոշումները քարտուղարի կողմից արձանագրվում են 
արձանագրությունների հատուկ մատյանում: Արձանագրություններն ստորագրում են 
հանձնաժողովի նախագահը կամ փոխարինողը և նիստին մասնակցած անդամները: 
Արձանագրությունները պահվում են Ակադեմիայում (Հավելված, Ձև 1, 2): 
Արձանագրության մեջ նշվում են գնահատականները, ինչպես նաև տրված հարցերը, 
հատուկ կարծիքները և այլն: Արձանագրության մեջ նշվում է շնորհված որակավորումը, 
աստիճանը և դիպլոմի տեսակը: 

66. Ամփոփիչ ատեստավորումից «անբավարար» գնահատական ստացած 
շրջանավարտին իր ցանկությամբ տրվում է ակադեմիական տեղեկանք (Հավելված, Ձև 
6), շրջանավարտի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից ռեկտորին դիմումը 
ներկայացնելուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

67. Թեզի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած կամ «անբավարար» 
գնահատված շրջանավարտին թույլատրվում է նոր պաշտպանություն՝ հաջորդ 
ուսումնական տարվա ավարտին կամ հաջորդ տարիներին՝ համաձայն սույն կարգի 7.2.-
րդ ենթակետի: Թեզի վերահանձնման դեպքում շրջանավարտը կցվում է 
համապատասխան ամբիոնին և ստանում նոր թեզի թեմա:  

68. Ակադեմիայի կողմից արտոնված ձևերով և ժամկետներում արտասահմանում 
մասնակի ուսումնառություն անցած շրջանավարտների թեզերի պաշտպանությունն 
իրականացվում է գիտական խորհրդի կողմից առաջադրված և ռեկտորի կողմից 
հաստատված առանձին ժամկետներում՝ սույն կարգի ընթացակարգային պահանջների 
համաձայն: 



69. Համատեղ կրթական ծրագրերի շրջանավարտների համար կազմակերպվում է 
համատեղ ամփոփիչ ատեստավորում՝ փոխհամաձայնեցված և երկկողմանի 
պայմանագրով հաստատագրված ընթացակարգերով՝ պահպանելով սույն կարգի 
կանոնները:  

70. Հանձնաժողովի ամփոփ տեղեկատվությունը (Հավելված, Ձև 3) հանձնաժողովի 
նախագահի կամ նրան փոխարինողի ներկայացմամբ քննարկվում է Ակադեմիայի 
գիտական խորհրդում և մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման 
ուղղությամբ արված առաջարկությունների հետ միասին ամփոփիչ ատեստավորման 
ավարտից հետո երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացվում է ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարություն:  

71. Թեզի գնահատականի լրացուցիչ քննարկումը և բողոքարկումը իրականացվում է 
««Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունում ամփոփիչ ատեստավորման գնահատականի 
լրացուցիչ քննարկման և բողոքարկման» կարգի պահանջներով: 

 
7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
72. Սույն կարգում փոփոխությունները և/կամ լրացումները կատարվում են 

Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից: 
73. Կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ից և տարածվում է 

2022/2023 ուսումնական տարում և դրանից հետո Ակադեմիա ընդունված սովորողների 
վրա: 

 
 
 

Հաստատված է՝ 
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական  

կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային  
կազմակերպության գիտական խորհրդի  

2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ի նիստում 
(արձանագրություն № 18)    

 
                                                             

 

  



Հավելված 1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ [18 pt, Bold] 

 

...................................................ԱՄԲԻՈՆ [18 pt, Bold] 

............................................ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ [18 pt, 
Bold] 

 
 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ [18 pt, Bold] 
 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ [16 pt, Bold] 
 

................................................................................................ 
մասնագիտությամբ 

................................................................մագիստրոսի որակավորման 
աստիճանի հայցման համար [14 pt, Bold] 

 
 

Մագիստրանտ՝         ...................   …………………..   ……………………………… [14 
pt, Bold] 
                                       ստորագրություն    ազգանուն, անուն      գիտական աստիճան, կոչում 
 

Գիտական ղեկավար՝ ...................   ………………….. ……………………………..   [14 
pt, Bold] 
                                         ստորագրություն   ազգանուն, անուն   գիտական աստիճան, կոչում 
 

Ամբիոնի վարիչ՝        ...................   ………………….   ……………………………..   [14 
pt, Bold] 
                                       ստորագրություն     ազգանուն, անուն    գիտական աստիճան, կոչում 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆ 20.... [14 pt, Bold] 
  



 
Հավելված 2 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
Մագիստրոսական թեզի գիտական ղեկավարի  կարծիքի և գրախոսության 

օրինակելի ձև 
 
 

Մագիստրանտ (Ա.Ա.Հ.) 

............................................................................................................. 

Կրթական ծրագիր 

................................................................................................................... 

Թեմայի անվանում 

................................................................................................................... 

Գիտական ղեկավար (Ա.Ա.Հ., գիտական աստիճան/կոչում) 

....................................................... 

Գնահատման չափորոշիչներ 

1. Աշխատանքի համապատասխանությունը նպատակին 

2. Աշխատանքի արդիականությունը և կարևորությունը 

3. Աշխատանքի կատարման ընթացքում մագիստրանտի կողմից ցուցաբերած՝ 

1) ինքնուրույնության աստիճանը 

2) աշխատանքում գիտական, մեթոդական և/կամ գործնական նորույթ պարունակող 

տարրերի առկայությունը 

3) տվյալներ մշակելու և հիմնավորված եզրակացություններ անելու կարողությունը 

4) ուսումնասիրած գրականության համապատասխանությունը և ծավալը 

5) մեթոդաբանության ընտրությունը և կիրառումը 

4. Գործնական առաջարկությունների առկայությունը 

5. Կատարված աշխատանքի դրական կողմերը  

6. Մագիստրոսական թեզի ձևավորման պահանջների համապատասխանությունը 

7. Եզրակացություն մագիստրոսական թեզի երաշխավորված կամ չերաշխավորված 

լինելու վերաբերյալ (բացասական, բավարար, լավ, գերազանց) 

 

...................           .............................       

..................................................................... 



գնահատական                 ստորագրություն                                       (Ա.Ա.Հ.)  

 

Ձև 1 

  

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N____ 

  

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ 

  

«____» _____________ 20___ թ. 

  

կայացած նիստի (ժամը __________ րոպեից մինչև ժամը __________րոպեն) 

 

Շրջանավարտ ____________________________________________________________________ 

                                              (ազգանուն, անուն, հայրանուն) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ թեմայով 

մագիստրոսական թեզի քննարկման վերաբերյալ 

 

Մասնակցում էին՝ նախագահ  _____________________________________________________ 

                       անդամներ  _____________________________________________________ 

                                      _____________________________________________________ 

                                      _____________________________________________________ 

                                                 ____________________________________________________ 

 

Թեզը կատարվել է ______________________ ղեկավարությամբ 

  

 Կատարված թեզի մասին ( ______ րոպե) հաղորդումից հետո, շրջանավարտին տրվել են 

հետևյալ հարցերը՝ 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

               (հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը) 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

               (հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը) 

3. ______________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

               (հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը) 

4. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

               (հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը) 

5. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

               (հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը) 

 

 

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումը 

1. Համարել, որ շրջանավարտ _______________________________________________________ 

կատարել և պաշտպանել է մագիստրոսական թեզը «__________________» գնահատականով: 

  

ԱԱՀ նախագահ ____________________________________________________ (ստորագրություն) 

                                                       (անուն, ազգանուն) 

ԱԱՀ անդամներ (անուն, ազգանուն) 

1. ________________________________ (ստորագրություն) 

2. ________________________________ (ստորագրություն 

3. ________________________________ (ստորագրություն) 

4. ________________________________ (ստորագրություն) 

  

Քարտուղար, անուն, ազգանուն և պաշտոն ________________________________ 

________________________________________________________________ (ստորագրություն) 

  
  



Ձև 2 
  

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N____ 
  

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ 
  

«____» _____________ 20___ թ. 
  
Մագիստրոսական թեզը պաշտպանած շրջանավարտներին որակավորում շնորհելու մասին 

  
Մասնակցությամբ՝ նախագահ  _____________________________________________________ 

                անդամներ _____________________________________________________ 
                                      _____________________________________________________ 
                                      _____________________________________________________ 
                                      _____________________________________________________ 
 

1. Շրջանավարտ _________________________________________________________________ 
                                                           (ազգանուն, անուն, հայրանուն) 

  
պաշտպանել է մագիստրոսական թեզը հետևյալ գնահատականով՝ 
______________________________________________________________________________ 

                                                  (գնահատական)            (հանձնման ամսաթիվը) 
  
Ընդունել, որ շրջանավարտ 

_________________________________________________պաշտպանել է 
                                                              (ազգանուն, անուն, հայրանուն) 

_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________ մասնագիտության համար ուսումնական 
ծրագրով նախատեսված մագիստրոսական թեզը: 
____________________________________ -ին շնորհել __________________________________ 
_______________________________________որակավորում: _____________________________ 
Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների մասնավոր կարծիքը 
__________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Տալ դիպլոմ ______________________________________________________________________ 

                                          (գերազանցության, ոչ գերազանցության) 
2. Շրջանավարտ __________________________________________________________________ 

                                                 (ազգանուն, անուն, հայրանուն) 
  
ԱԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ __________________________ (ստորագրություն) 
  
ԱԱՀ ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝  1. ________________________________ (ստորագրություն) 

                2. ________________________________ (ստորագրություն) 
                3. ________________________________ (ստորագրություն) 
                4. ________________________________ (ստորագրություն) 

  
Քարտուղարի ստորագրությունը ________________________________ 

  



Ձև 3 
  

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
  

«____» _____________ 20___ թ. 
  
Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցած շրջանավարտների թիվը ______ 
  
Քննությունը հանձնած շրջանավարտների ստացած գնահատականները. 
«գերազանց»__________________________________________________________ 
«լավ»________________________________________________________________ 
«բավարար»__________________________________________________________ 
«անբավարար»________________________________________________________ 
Բողոքարկման արդյունքում փոփոխված գնահատականներ_________________ 
  
Հանձնաժողովի առաջարկությունները մասնագետների պատրաստման որակի 

հետագա բարելավման ուղղությամբ. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
  
ԱԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ____________________________ (ստորագրություն) 
 
 

 
 

  



Ձև 4 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

  
......../…….. ուսումնական տարի 

 
Առկա/հեռակա/հեռավար ուսուցում …….. թողարկում 

 
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

Մասնագիտություն՝ ………………………………. 
Կրթական ծրագիր՝ ………………………………. 

 
N Շրջանավարտ  

(ազգանուն, անուն,  
հայրանուն) 

Մագիստրոսական 
թեզի թեմայի 

վերնագիր 

Ղեկավար 
(ազգանուն, անուն, 

գիտական 
աստիճան, կոչում) 

Գրախոսող 
(ազգանուն, անուն, 

գիտական 
աստիճան, կոչում) 

Գնահատական 
(0 - 100) (տառային նիշ) 

1.       
2.       
3.       

 
 

Հանձնաժողովի նախագահ    ....................... ..................................... 
                                                          ստորագրություն               (Ա.Ա.Հ.) 
                                                  
Հանձնաժողովի անդամ         ....................... ...................................... 
                                                        ստորագրություն                          (Ա.Ա.Հ.) 
Հանձնաժողովի անդամ         ....................... ...................................... 
                                                        ստորագրություն                          (Ա.Ա.Հ.) 
Հանձնաժողովի անդամ         ....................... ...................................... 
                                                        ստորագրություն                          (Ա.Ա.Հ.) 
Հանձնաժողովի անդամ         ....................... ...................................... 
                                                        ստորագրություն                          (Ա.Ա.Հ.) 
 
 
 
Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ՝ ....................... 
......................... 
                                                                                                                  ստորագրություն               

(Ա.Ա.Հ.) 
 

 
* Ծանոթություն. Հանձնաժողովի գնահատականը ձևավորվում է հետևյալ բաղադրիչներից՝ 
1) թեզի ներկայացման որակը, խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, գրագիտությունը 
2) թեմայի ներկայացման ամբողջականությունը և խորությունը, թեմային տիրապետելու աստիճանը  
3) շրջանավարտի՝ հանձնաժողովի անդամների հարցերին և գրախոսի դիտողություններին 
պատասխանելու ունակությունները, ճկունությունը  

 
  



Ձև 5 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

  
......../…….. ուսումնական տարի 

 
Առկա/հեռակա/հեռավար ուսուցում …….. թողարկում 

 
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

Մասնագիտություն՝ ………………………………. 
Կրթական ծրագիր՝ ………………………………. 

 
N Շրջանավարտ  

(ազգանուն, անուն,  
հայրանուն) 

Մագիստրոսական 
թեզի թեմայի 

վերնագիր 

Ղեկավար 
(ազգանուն, անուն, 

գիտական 
աստիճան, կոչում) 

Գրախոսող 
(ազգանուն, անուն, 

գիտական 
աստիճան, կոչում) 

Գնահատական 
(0 - 100) (տառային նիշ) 

1.       
2.       
3.       

 
 

                                                  
Հանձնաժողովի անդամ         ....................... ...................................... 
                                                        ստորագրություն                          (Ա.Ա.Հ.) 
 
 
 
Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ՝ ....................... 
......................... 
                                                                                                                  ստորագրություն               

(Ա.Ա.Հ.) 
 

 
* Ծանոթություն. Հանձնաժողովի անդամի գնահատականը ձևավորվում է հետևյալ բաղադրիչներից՝ 
1) թեզի ներկայացման որակը, խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, գրագիտությունը 
2) թեմայի ներկայացման ամբողջականությունը և խորությունը, թեմային տիրապետելու աստիճանը  
3) շրջանավարտի՝ հանձնաժողովի անդամների հարցերին և գրախոսի դիտողություններին 
պատասխանելու ունակությունները, ճկունությունը  

  



 

Ձև 6 
  

 
 

Ա Կ Ա Դ Ե Մ Ի Ա Կ Ա Ն    Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
  
Տրվում է __________________________________________________ -ին, որ նա 

ավարտել է                           (անունը, հայրանունը, ազգանունը)                                                                         

ուսուցումը Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում 

............... կրթական ծրագրով: 

________________________________-ին դիպլոմ կտրվի՝ ամփոփիչ ատեստավորման 

արդյունքում դրական («բավարար», «լավ», «գերազանց») միավոր ստանալու դեպքում։ 

  
 
 
ՌԵԿՏՈՐ ___________________________  

 _____________________________ 
   Ստորագրություն     Անուն, ազգանուն 
 
ԿՏ. 
 

«.......» ........................... 20.... թ. 



   
 

Ձև 7 
 

Հայաստանի Հանրապետության պետական 
կառավարման ակադեմիայի ...................... 
ամբիոնի վարիչ ........................................ 
.................................... կրթական ծրագրի 
........................................ կուրսի սովորող 
................................................................. 
Հեռ.՝ ......................................................... 
Էլ. հասցե՝ ................................................ 

 
 
 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ 
 

 Խնդրում եմ թույլատրել կատարել մագիստրոսական թեզ հետևյալ վերնագրով՝ 
«..........................................................................................................................................................»: 
 
 
 

Դիմող՝                                             (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)  
 
 
 
 

«.......» ........................... 20.... թ.



 


