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 Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N   

  
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎՈՂ ՎՃԱՐՈՎԻ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
 
ք.Երևան                                                                           «_____» __________ 2019 թ.   

   կնքման վայրը 

 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` Ակադեմիա),  ի դեմս ռեկտոր` Արսեն Լոքյանի, 
ով գործում է Ակադեմիայի կանոնադրության (այսուհետ` կանոնադրություն) համաձայն, մի 
կողմից, և Ակադեմիայի «_______________» մասնագիտության «______________» կրթական 
ծրագրով հեռակա ուսուցման մագիստրատուրա ընդունված մագիստրանտ (այսուհետ` 
Մագիստրանտ) __________________ (անձնագիր` __________________________), մյուս 
կողմից, և միասին որպես «Կողմեր», կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.  

                                         
1.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՀԻՄՔԸ 

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՝ հեռակա ուսուցման ձևով 
մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսումնառության իրականացումն է: 

2.2. Հեռակա ուսուցման ձևով, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսումնառությունն 
իրականացվում է վճարովի հիմունքներով: 

2.3. Հեռակա ուսուցման տևողությունը Ակադեմիայում 2 տարի 6 ամիս է (5 կիսամյակ): 
 

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
3.1.Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն պայմանագրով: 
3.2. Ակադեմիան պարտավոր է` 
3.2.1. հրամանագրել սահմանված կարգով Ակադեմիայի մագիստրատուրա ընդունված 

Մագիստրանտին. 
3.2.2. Մագիստրանտին ծանոթացնել  մագիստրոսի  կրթական   ծրագրի   իրականացման   

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

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

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

3.2.5. կազմակերպել Մագիստրանտի մասնագիտական ուսուցումը, այդ թվում՝ 
կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաները՝ Ակադեմիայի ուսումնական 
պլաններին և առարկայական ծրագրերին համապատասխան. 
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3.2.6. 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. 

3.2.7. սույն պայմանագրի 3-րդ բաժնի 3.2.6 կետով սահմանված  պահանջները 
չբավարարելու հիմքով ավարտական փաստաթուղթ չստանալու դեպքում Մագիստրանտի 
ցանկությամբ վերջինիս տրամադրել սահմանված նմուշի ակադեմիական տեղեկանք։  

3.3.Ակադեմիան իրավունք ունի` 
3.3.1. 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. 

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

ա) անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու. 
բ) սահմանված ժամկետում ուսման վարձը չվճարելու։  
3.4.Մագիստրանտը պարտավոր է` 
3.4.1.կատարել Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով 

սահմանված պարտականությունները, 
3.4.2.ենթարկվել Ակադեմիայի ներքին ակտերով սահմանված կանոններին, 
3.4.3. պարտադիր հաճախել ուսումնական ծրագրով նախատեսված բոլոր 

դասընթացներին, 
3.4.4. ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կարգին և կատարել դրա բոլոր պահանջները, 
3.4.5.պահպանել Ակադեմիայի ուսուցման տեխնիկական միջոցները և խնամքով 

վերաբերվել Ակադեմիայի գույքին, 
3.4.6. Ակադեմիայի գրադարանի  թվայնացված նյութերը օգտագործել միայն ուսուցման 

նպատակներով, 
3.4.7.ուսուցման համար վճարումն ապահովել` համաձայն սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնի 

դրույթների: 
3.5.Մագիստրանտն իրավունք ունի` 
3.5.1.օգտվել Ակադեմիայի գրադարանից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, 

գիտական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,  
3.5.2.մասնակցել գիտահետազոտական աշխատանքներին, գիտաժողովներին, 

սեմինարներին և սիմպոզիումներին, 
3.5.3.բողոքարկել Ակադեմիայի ղեկավարության հրամաններն ու կարգադրությունները` 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,  
3.5.4. փոխադրվել մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական  հաստատություն,  ներառյալ 

օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, 

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

3.5.6. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ։ 
 

4. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
4.1. Մագիստրանտը պարտավոր է վճարել Ակադեմիայի կողմից սահմանված ուսման 

վարձն ուսումնառության ամբողջ տևողության համար ______________ 
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(____________________)  ՀՀ դրամ, իսկ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա  համար 
_________(_______________) ՀՀ դրամ։ 
 4.2. 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:  

4.3. 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:  

4.4.Ուսման վարձն ըստ կիսամյակների վճարելու դեպքում Մագիստրանտը պարտավոր է 
1-ին կիսամյակի վարձը վճարել մինչև նոյեմբերի 1-ը (տարեկան ուսման վճարի 50%), 
բացառությամբ 2019/2020 ուսումնական տարվա, և 2-րդ կիսամյակի վարձը մինչև  մայիսի 1-
ը (տարեկան ուսման վճարի 50 %):  

4.5.Մագիստրանտը պարտավորվում է 2019/2020 ուսումնական տարվա առաջին 
կիսամյակի ուսուցման համար վճարումը կատարել մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ը 
ներառյալ: 

4.6.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 երրորդ կուրսի հինգերորդ 
կիսամյակի համար սահմանված վարձավճարի: 

Սույն կետով նախատեսված դեպքում յուրաքանչյուր ամիս Մագիստրանտը վճարում է 
տվյալ կիսամյակի համար սահմանված ուսման վարձավճարի առնվազն 25 տոկոսը՝ մինչև 
տվյալ ամսվա 10-ը: 
 4.7.Առաջին կուրսի առաջին ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված ժամկետում 
ուսման վարձը չմուծելու դեպքում մագիստրանտը չի հրամանագրվի: 
  4.8. Սույն պայմանագրի 4.4-րդ և 4.6-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում ուսման 
վարձը չմուծելու դեպքում մագիստրանտը ենթակա է հեռացման։  
 4.9. Ուսման վարձը վճարվում է փոխանցման կարգով` Ակադեմիայի հաշվարկային 
հաշվին:  

 
5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԺԱՄԿԵՏԸ 

5.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 
ուսումնառության ավարտը, բացառությամբ 5.2. կետով նախատեսված դեպքերի։ 

5.2. Ակադեմիայի կողմից սույն պայմանագիրը ենթակա է վաղաժամկետ լուծման՝  
5.2.2. մագիստրանտի կողմից տարբեր պատճառներով Ակադեմիայում ուսումնական 

գործընթացն ընդհատելու դեպքում. 
5.2.3. մագիստրանտի կողմից Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և ներքին 

կարգապահական կանոններով, ուսումնական ծրագրով սահմանված կարգով իր 
պարտականությունները չկատարելու դեպքում. 

5.2.4. մագիստրանտի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական 
պայմանները խախտելու դեպքում. 

5.2.5 ՀՀ օրենսդրությամբ և Ակադեմիայի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված 
այլ դեպքերում: 

 
6. 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 
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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: 

 
7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

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

7.2. Սույն պայմանագիրը կնքվում Է հայերենով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար 
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում Է մեկական օրինակ։ 

7.3. Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 
  

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

 
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՌԵԿՏՈՐ 

 
ՄԱԳԻՍՏՐԱՆՏ 
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