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Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N       
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

 
 

 ք.Երևան                                                                             «______» __________  2019 թ.   
 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` Ակադեմիա),  ի դեմս ռեկտոր` Արսեն Լոքյանի, ով 
գործում Ակադեմիայի կանոնադրության (այսուհետ` կանոնադրություն) համաձայն, մի կողմից, և 
Ակադեմիայի «_________________ » մասնագիտության «_________________ » կրթական ծրագրով 
մագիստրատուրա ընդունված մագիստրանտ _________________ (այսուհետ` Մագիստրանտ), մյուս 
կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 
 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՀԻՄՔԸ 
1.1. Սույն պայմանագրի իրավական հիմքերն են Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգիրքը, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
որոշումները, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավական ակտերը, այլ 
իրավական ակտերը և Ակադեմիայի կանոնադրությունը։ 

 
2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԱՌԱՐԿԱՆ 

2.1. Սույն պայմանագրի առարկան Մագիստրանտի առկա ուսուցման ձևով, մագիստրոսի 
կրթական ծրագրով` 

(ընդգծել անհրաժեշտը) 
ա) պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 
(անվճար). 
բ) վճարովի ուսուցմամբ ուսումնառությունն իրականացնելու ակադեմիական և ֆինանսական 

կարգն ու պայմաններն են։ 
2.2. Մագիստրանտի ուսումնառության տևողությունը 2 (երկու) տարի է` 4 (չորս) կիսամյակ։ 

 
3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

3.1. Ակադեմիան պարտավոր է` 
3.1.1. հրամանագրել սահմանված կարգով Ակադեմիայի մագիստրատուրա ընդունված 

Մագիստրանտին. 
3.1.2. Մագիստրանտին ծանոթացնել  մագիստրոսի  կրթական   ծրագրի   իրականացման   

կարգին, Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններին, ուսուցմանն առնչվող այլ 
փաստաթղթերին. 

3.1.3. ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ տեսական և գործնական արդյունավետ ուսուցման 
համար՝ պահպանելով  կրթական չափորոշիչները. 

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

3.1.5. կազմակերպել Մագիստրանտի մասնագիտական ուսուցումը, այդ թվում՝ կառավարչական 
և գիտահետազոտական պրակտիկաները՝ Ակադեմիայի ուսումնական պլաններին և առարկայական 
ծրագրերին համապատասխան. 
 3.1.6. Ակադեմիայի ուսումնական պլանները կատարելուց, ամփոփիչ ատեստավորում անցնելուց, 
համապատասխան որակավորում շնորհելու համար անհրաժեշտ 120 կրեդիտ ընդհանուր քանակը և 
ուսումնառության ընթացքում սահմանված նվազագույն ամփոփիչ ՄՈԳ-ը ապահովելուց հետո 
Մագիստրանտին շնորհել համապատասխան մասնագիտության մագիստրոսի որակավորման 
աստիճան և    հանձնել ավարտական փաստաթուղթ` դիպլոմ. 
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 3.1.7. սույն պայմանագրի 3-րդ բաժնի 3.1.6 կետով սահմանված  պահանջները չբավարարելու  
հիմքով ավարտական փաստաթուղթ չստանալու դեպքում Մագիստրանտի ցանկությամբ վերջինիս 
տրամադրել սահմանված նմուշի ակադեմիական տեղեկանք։  

3.2.Ակադեմիան իրավունք ունի` 
3.2.1. Ակադեմիայի կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահական կանոններով և սույն 

պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների խախտման կամ ոչ պատշաճ կատարելու 
դեպքում Մագիստրանտի նկատմամբ կիրառել կարգապահական տույժեր` ընդհուպ մինչև 
Ակադեմիայից հեռացվելը. 

3.2.2. Մագիստրանտին հեռացնել Ակադեմիայից Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը համապատասխան, ներառյալ  հետևյալ դեպքերում` 

ա) անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու. 
    բ) սահմանված ժամկետում ուսման վարձը չվճարելու (վճարովի համակարգում սովորող 
մագիստրանտների համար)։  

3.2.3. Ուսումնական տարվա քննությունների արդյունքներով համապատասխանաբար ցածր 
առաջադիմություն ունենալու դեպքում մագիստրանտին փոխադրել վճարովի համակարգ` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: 

Ընդհանուր մրցույթից դուրս, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից 
զորացրված (ԲԶ), Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հատկացված անվճար 
տեղերի հաշվին ընդունված Մագիստրանտն օգտվում է իր արտոնությունից մինչև ուսումնառության 
ավարտը: 

3.3. Մագիստրանտը պարտավոր է` 
3.3.1.  Բարձր պահել Ակադեմիայի պատիվն    ու    հեղինակությունը,    պահպանել Ակադեմիայի 

կանոնադրության դրույթները և ներքին կարգապահական կանոնները, կատարել դրանցով 
սահմանված իր պարտականությունները.  

3.3.2. ենթարկվել Ակադեմիայի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կանոններին. 
3.3.3 պահպանել վարքագծի կանոնները. 
3.3.4. պահպանել Ակադեմիայի ուսուցման տեխնիկական միջոցները և  խնամքով վերաբերվել 

Ակադեմիայի գույքին. 
3.3.5. Ակադեմիայի գրադարանի  թվայնացված նյութերը օգտագործել միայն ուսուցման 

նպատակներով. 
3.3.6. մասնակցել դասախոսություններին,  սեմինար,  գործնական և լաբորատոր 

պարապմունքներին. 
3.3.7. սահմանված ժամկետներում կատարել առարկայական ծրագրերով նախատեսված 

ուսումնական առաջադրանքները.  
3.3.8.  սույն  պայմանագրով սահմանված ժամկետներում վճարել ուսման վարձը (վճարովի 

համակարգում սովորող մագիստրանտները):   
3.4. Մագիստրանտն իրավունք ունի` 
3.4.1. ծանոթանալ Ակադեմիայի կանոնադրությանը և ուսումնական գործընթացին առնչվող 

նորմատիվ այլ փաստաթղթերին.  
3.4.2. օգտվել Ակադեմիայի գրադարանից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, 

գիտական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից.  
3.4.3. մասնակցել Ակադեմիայում կազմակերպվող գիտահետազոտական աշխատանքներին, 

գիտաժողովներին, սեմինարներին.  
3.4.4. փոխադրվել մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական  հաստատություն,  ներառյալ օտարերկրյա 

պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը համապատասխան. 

3.4.5. կրթությունն ընդհատած նախկին Մագիստրանտը, անկախ ընդհատման պատճառից, 
իրավունք ունի վերականգնելու իր ուսանողական իրավունքները, բացառությամբ առաջին կուրսի 
առաջին կիսամյակում կրթության ընդհատման:  

3.4.6. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ։ 
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4. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
 4.1.Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան Մագիստրանտը 

իրավունք ունի ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ անվանական իրավաբանական կամ 
ֆիզիկական անձանց կողմից նշանակված կրթաթոշակ,  դրամաշնորհ, ինչպես   նաև օգտվել 
ուսման վճարի լրիվ  կամ  մասնակի  փոխհատուցման իրավունքից։  
 4.2. Պետական կրթաթոշակը և ուսանողական նպաստը տրվում է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:  
 4.3. Վճարովի համակարգում սովորողները պարտավոր են վճարել Ակադեմիայի կողմից 
սահմանված ուսման վարձն ուսումնառության ամբողջ տևողության համար ______________ 
(________________________) ՀՀ դրամ, իսկ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա  համար 
____________ (________________) ՀՀ դրամ։ 
 4.4. Մագիստրանտի հետ կնքված սույն պայմանագիրը, այդ թվում` պայմանագրով 
նախատեսված ուսման վարձի ընդհանուր և դրա` ըստ տարիների բաժանված չափերը, 
ուսումնառության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չեն:  

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

4.5. Մագիստրանտն ուսման վարձը կարող է մուծել ըստ կիսամյակների կամ ուսումնական 
տարվա ամիսների՝ ուսման վարձը հավասարաչափ բաժանելով տվյալ ուսումնական տարվա 
ամիսների թվին, որով կսահմանվի ամսական վճարի նվազագույն չափը:  

4.6.Ուսման վարձն ըստ կիսամյակների վճարելու դեպքում Մագիստրանտը պարտավոր է վճարել 
առաջին ու երրորդ ուսումնական կիսամյակի համար մինչև սեպտեմբերի 15-ը (տարեկան ուսման 
վարձի 50%) և երկրորդ ու չորրորդ ուսումնական կիսամյակների համար՝ մինչև փետրվարի 15-ը, 
(տարեկան ուսման վարձի  50%): 

4.7. Մագիստրանտն իրավունք ունի կիսամյակի համար սահմանված ուսման վարձավճարը 
վճարել հավասարաչափ 4 ամիսների ընթացքում (1-ին կիսամյակում՝ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, 
նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին, 2-րդ կիսամյակում՝ փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս 
ամիսներին), բացառությամբ 1-ին կուրսի 1-ին կիսամյակի և երկրորդ կուրսի չորրորդ կիսամյակի 
համար սահմանված վարձավճարի: 

Սույն կետով նախատեսված դեպքում ամսական ուսման վարձը կազմում է __________ 
(________________) ՀՀ դրամ: 
 4.8.Առաջին կուրսի առաջին ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված ժամկետում ուսման 
վարձը չմուծելու դեպքում Մագիստրանտը չի հրամանագրվի: 
  4.9. Սույն պայմանագրի 4.6-րդ և 4.7-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում ուսման վարձը 
չմուծելու դեպքում մագիստրանտը ենթակա է հեռացման։  
 4.10. Ուսման վարձը վճարվում է փոխանցման կարգով` Ակադեմիայի հաշվարկային հաշվին:  
 

5. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
  5.1. Ակադեմիայում կիրառվում է գնահատման կրեդիտային համակարգ։ 
  5.2. Մագիստրանտը օգտվում է ուսանողական նպաստ ստանալու իրավունքից կամ զրկվում այդ 
իրավունքից, եթե մեկ ուսումնական տարվա առաջադիմության   հիման   վրա   մրցութային   
կարգով   կատարվում է Մագիստրանտի կարգավիճակի փոխատեղում (ռոտացիա)։  

 5.3. Հարգելի պատճառներով  (ակադեմիական արձակուրդ՝ հիվանդության կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի, ինչպես նաև զինծառայության) Ակադեմիայից ազատված  
Մագիստրանտը  վերականգնվելիս  պահպանում է նախկինում ունեցած ուսանողական նպաստ և 
կրթաթոշակ ստանալու իրավունքը։ 

 
6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԺԱՄԿԵՏԸ 

6.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 
ուսումնառության ավարտը, բացառությամբ 6.2. կետով նախատեսված դեպքերի։ 

6.2. Սույն պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է Մագիստրանտի` Ակադեմիայից ազատման 
կամ հեռացման դեպքում կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 
դեպքերում: 



4 
 

6.3. Ակադեմիայից հեռացված (ազատված) մագիստրանտները վերականգնվում են վճարովի 
սկզբունքով:  

Անվճար սկզբունքով ուսումը կարող են շարունակել Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված իրավունքներից օգտվող անձինք: 

 
7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու 
համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի 
ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին 
կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, 
հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական 
հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, 
պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով 
պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 
(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ 
մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին: 

 
8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

8.1.Կողմերը պարտավորվում են վիճահարույց հարցերը լուծել փոխադարձ համաձայնությամբ, 
հակառակ դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։ 

8.2. Սույն պայմանագիրը կնքվում Է հայերենով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար 
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում Է մեկական օրինակ։ 
     8.3. Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը համապատասխան: 
  

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

 
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՌԵԿՏՈՐ 

 
ՄԱԳԻՍՏՐԱՆՏ 
 

Հասցե` ք.Երևան 28, Կիևյան 8 Անձնագիր`  
Բանկի անվանումը` ՀՀ ՖՆ գործառնական  
վարչություն Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ 

Տրված՝  

Հ/Հ 900018005646 Ում կողմից`  
ՀՎՀՀ 00035088 Հասցե`  
Հեռ. (+ 37410) 26 92 59 Հեռ.  
                           
_______________________Արսեն Լոքյան 
             (ստորագրություն) 
Կ.Տ. 

 
________________________    
              (ստորագրություն) 

 
Ակադեմիայի կանոնադրությանը, ներքին կարգապահական և վարքագծի կանոններին ծանոթ եմ. 
 
Մագիստրանտ՝  ____________________          
                                               (ստորագրություն)           

«______»  __________      2019 թ.   
 
 
*ծանոթություն -  Ակադեմիայի կողմից Մագիստրանտին տրամադրվում է էլեկտրոնային հասցե, որի 
միջոցով Մագիստրանտը ստանում է ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 


