
 
Contract  

Full time Bachelor (Master) Degree  

 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

Բակալավրի (մագիստրոսի) կրթական ծրագրով առկա 

ուսուցման 
Yerevan                                                 _Date  ք. Երևան                                                               թ. 
Armenian State University of Economics, State 

Non-commercial Organization, (hereinafter 

referred to as ”the University”), in the person of   

Rector K. Atoyan, acting on the basis of the 

University Statute and the student entered -----

----------- Department, ------------------ 

Specialty, ---------year (hereinafter referred to 

as ”the Student”) have concluded the present 

Contract reading as followsֈ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համասարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ` Համալսարան), ի 

դեմս ռեկտոր Կ. Աթոյանի, ով գործում է Համալսարանի 

կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և 

Համալսարանի ____________________ 

ֆակուլտետի__________մասնագիտության_______ 

_____կուրս ընդունված ուսանող (ուհի)______________ 

(այսուհետ՝ ոսանող) մյուս կողմից կնքեցին սույն 

պայմանագիրը հետևյալի մասին. 
1. Subject matter of the Contract 1. Պայմանագրի առարկան 

1.1. Subject matter of the Contract shall be the 

academic and financial orders and conditions 

for implementing learning process within the 

scopes of the full time Master, Bachelor 

program (underline), requiring payment. 

 
Learning is organized in English.  

1.1. Սույն պայմանագրի առարկան Ուսանողի առկա 

ձևով բակալավրիական, մագիստրոսական (ընդգծել 

ահրաժեշտը) կրթական ծրագրով վճարովի 

հիմունքներով ուսումնառությունն իրականացնելու 

ակադեմիական և ֆինանսական կարգն ու 

պայմաններն ենֈ  
Ուսումնառությունն իրականացվում է անգլերեն 

լեզվովֈ  
1.2. Duration of studies is --------- (--------) 

years. 
1.2. Ուսումնառության տևողությունը ____(________)  

տարի էֈ 
1.3.The University doesn’t provide scholarship 

or any additional assistance to the Student 

during the studies. 

1.3. Ուսումնառության ընթացքում Համալսարանը 

Ոււսանողին կրթաթոշակ կամ այլ նյութական 

օժանդակություն չի տրամադրումֈ  
2.Responsibilities and  Rights of parties 2.   Կողմերի  իրավունքներն  ու պարտականություն-

ները 
2.1.The University shall be obliged toֈ  2.1.     Համալարանը պարտավոր է` 

2.1.1.Create all the possible conditions ensuring 

the learning process during the course of studies 

corresponding to the law of the country. 

2.1.1. Ուսումնառության տարիներին ստեղծել   

պետական կրթական  չափորոշիչներով  նախատեսված 

ուսումնական  գործընթացն ապահովող բոլոր 

պայմաններըֈ 
2.1.2. Organize the Student's academic and 

productive practices for implementing the 

learning process in compliance with the 

University syllabi and curricula. 

2.1.2.Կազմակերպել Ոսանողի ուսումնական և 

արտադրական պրակտիկաները՝ համալսարանի 

ուսումնական պլաններին և առարկայական 

ծրագրերին համապատասխանֈ 
2.1.3 Award the Student appropriate 

educational qualification and degree, award 

final document- diploma, in case of having 

accomplished the University curricula and 

having passed the concise certification but in 

the event of breaching the requirements, give 

the Student with his/her own wish, the defined 

sample of the academic certificate. 

2.1.3. Համալսարանի ուսումնական պլանները 

կատարած և ամփոփիչ ատեստավորում անցած 

Ուսանողին շնորհել համապատասխան կրթական 

որակավորում ու աստիճան, տալ ավարտական 

փաստաթուղթ՝ դիպլոմ, իսկ նշված պահանջները 

չբավարարելու դեպքում, Ուսանողի ցանկությամբ, 

տրամադրել սահմանված նմուշի ակադեմիական 

տեղեկանքֈ 



2.1.4. Assist the Student with accommodation 

matters in a hostel on his/her account, and in 

obtaining visa for the entry to and exit from the 

Republic of Armenia as prescribed by the 

legislation of the Republic of Armenia. 

2.1.4. Օժանդակել Ուսանողին ուսումնառության 

ընթացքում Ուսանողի հաշվին հանրակացարանում 

բնակության, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության 

մուտքի և ելքի թույլտվություն ստանալու համարֈ 

 
 2.2. The University shall have the right to 2.2.  Համալսարանն իրավունք ունի` 

2.2.1. Apply disciplinary liability measures to 

the Student in the event of breaching or failure 

to perform the obligations as prescribed by the 

legislation of the Republic of Armenia, the 

University Statute, internal disciplinary rules 

and this contract, up to expulsion from the 

University. 

2.2.1. Համալսարանի  կանոնադրությամբ, ներքին   

կարգապահական կանոններով և սույն պայմանագրով 

նախատեսված պարտականությունների  խախտման 

կամ  ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Ուսանողի 

նկատմամբ կիրառել կարգապահական տույժեր կամ 

հեռացնել Համալսարանից՝ օրենսդրությամբ սահման-

ված դեպքերում և կարգովֈ  
2.2.2. Turn to Police force of the Republic of 

Armenia to expel the Student from the country 

in the event of breaching or failure to perform 

the obligations, the internal disciplinary rules, 

the University Statute and the terms of contract 

as prescribed by the legislation of the Republic 

of Armenia. 

2.2.2. ՀՀ օրենսդրության պահանջների, Համալսարանի 

կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահական 

կանոններով և սույն պայմանագրով նախատեսված 

պարտականությունների խախտման կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու դեպքում տեղեկացնել կամ դիմել ՀՀ 

ոստիկանությանը` Ուսանողին Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից վտարելու 

միջնորդությամբֈ  
2.3.The Student Shall be obliged to 2.3. Ուսանողը պարտավոր է` 

2.3.1. Keep the honor and prestige of the 

University, perform the obligations, the internal 

disciplinary rules as prescribed by the 

University Statute.  

2.3.1. Բարձր պահել Համալսարանի պատիվն ու 

հեղինակությունը, պահպանել Համալսարանի 

կանոնադրության դրույթները և ներքին կարգապա-

հական կանոնները, կատարել դրանցով սահմանված 

իր պարտականությունները. 
2.3.2. Attend the University, lectures, classes 

and complete tasks provided by the University 

syllabi in the manner and within the terms 

prescribed.  

2.3.2. մասնակցել Համալսարանում կարդացվող 

դասախոսություններին, գործնական պարապմունք-

ներին և սահմանված ժամկետներում կատարել առար-

կայական ծրագրերով նախատեսված ուսումնական 

առաջադրանքներր.  
2.3.3. Pay the tuition fee within the dates 

defined. 
2.3.3. սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում 

վճարել ուսման վարձը.  
2.3.4. Inform Mary Makunts, the chief specialist 

of Foreign Relations of the University, the 

reason of not attending the University 

/academic courses and lectures, etc./ not later, 

than within a day, after missing the classes. 

2.3.4. տեղեկացնել Համալսարանի արտաքին կապերի 

բաժնի -----------------------------------_ին, Համալսարան 

/դասախոսություններին, պարապմունքներին և այլն/ 

չհաճախելու պատճառների մասին ոչ ուշ, քան 

բացակայության օրվանից հետո մեկ օրվա ընթացքում.  
2.3.5. Perform the requirements defined by the 

Constitution and the legislation of the Republic 

of Armenia, the University statute and other 

legal acts regulating the learning process. 

2.3.5. պահպանել ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ 

օրենսդրության, Համալսարանի կանոնադրության, այլ 

իրավական ակտերի պահանջները. 

2.3.6. Keep the disciplinary rules of learning 

process, rules of behavior and contact, to respect 

especially the instructors, professors, 

administrative personnel, researchers and other 

employees, as well as the other students of the 

2.3.6. պահպանել ուսումնական կարգապահությունը և 

վարքագծի համընդհանուր նորմերը, պահպանել 

շփման կուլտուրան, մասնավորապես` ցուցաբերել 

հարգանք Համալսարանի վարչական, գիտամանկա-

վարժական, պրոֆեսորադասախոսական, ինժեներա-



University. տեխնիկական, վարչատնտեսական, արտադրական, 

ուսումնաօժանդակ և այլ կազմի աշխատողների, 

ինչպես նաև Համալսարանի մյուս սովորողների նկատ-

մամբ. 
2.3.7. Not smoke, use or keep alcoholic drinks as 

well as such substances or objects which are 

prohibited in the Republic of Armenia. 

2.3.7. Համալսարանի տարածքում չծխել, չօգտագործել և 

չպահել ալկոհոլային խմիչքներ, ինչպես նաև  այլ 

նյութեր և առարկաներ, որոնց շրջանառությունը 

արգելված է Հայաստանի Հանրապետությունում. 
2.3.8. Leave the Republic of Armenia within the 

defined time limit and as prescribed by the 

legislation of the Republic of Armenia after 

graduation or in case of being dismissed from 

the University. 

2.3.8. Լքել Հայաստանի Հանրապետության սահման-

ները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

ժամկետում` ուսումնառության ավարտի, Համալ-

սարանից ազատման կամ հեռացման դեպքերում. 

2.3.9. After being admitted to the University 

pass compulsory medical examination, sign 

Medical Insurance Contract and within 10 days 

of admission submit copy of the Medical 

Agreement to the University.   

2.3.9. Համալսարան ընդունվելուց հետո անցնել 

պարտադիր բժշկական զննություն և կնքել բժշկական 

ապահովագրության պայմանագիր և ընդունվելու 

օրվանից տասնօրյա ժամկետում բժշկական 

ապահովագրության պայմանագրի պատճենը 

ներկայացնել Համալսարանֈ 
2.4.The Student shall be entitled toֈ 2.4. Ուսանողն իրավունք ունի` 

2.4.1. Get acquainted with the University 

statute and other legislative acts. 
2.4.1. ծանոթանալ Համալսարանի կանոնադրությանը և 

նորմատիվ այլ փաստաթղթերին.  
2.4.2. Have free access to the library, 

information databases, services of academic and 

scientific and other subdivisions of the 

University. 

2.4.2. Անվճար օգտվել Համալսարանի գրադարանից, 

տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտա-

կան և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններիցֈ  

2.4.3. Have rights anticipated by the law of the 

Republic of Armenia. 
2.4.3. ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

իրավունքներֈ 
3.Financial provisions 3. Ֆինանսական պայմաններ 

3.1. The Student shall be obliged to pay  the 

tuition fee for each year, equivalent to _______ 

USD dollar, corresponding to the currency rate 

of the payment date, set by the Central Bank of 

the Republic of Armenia. 

3.1. Ուսանողը պարտավոր է վճարել ուսման վճարը 

յուրաքանչյուր տարվա համար ________ ԱՄՆ դոլարին 

համարժեք ՀՀ դրամ` վճարման օրվա դրությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի 

կողմից սահմանված փոխարժեքին համապատասխանֈ 

3.2. Tuition fee of the Student is stable for the 

whole course of study, if the student continues 

studies incessantly, in accordance to the 

curricula  prescribed by this Contract. The 

expelled  and then readmitted students are 

obliged to pay the tuition fee to the extent set in 

the new contract term.  

3.2. Ուսման վճարը կայուն է Ուսանողի 

ուսումնառության ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար՝ սույն պայմանագրով նախատեսված 

ուսուցման ձևով, ըստ կուրսերի անընդհատ 

ուսումնառության դեպքումֈ Համալսարանից հեռացված 

և այնուհետև սահմանված կարգով  վերականգնված  

ուսանողները վճարը մուծում են  նոր պայմանագրով 

սահմանված չափովֈ  



3.3.   The Student shall be obliged to pay 50% of 

the  amount stated in part 3.1  at the moment of 

signing the contract and the rest of money 

(50%) he should pay till --------------------------

---. In case of failing paying the tuition fee the 

Student shall not be promulgated to the first 

year and can be expelled from the University. 

3.3.Սույն պայմանագրի 3.1 կետով սահմանված ուսման 

վարձի առնվազն հիսուն տոկոսը Ուսանողը վճարում է  

սույն պայմանագրի կնքման պահին, իսկ մնացած 

հիսուն տոկոսը՝ մինչև _____________________________ֈ 

Ուսման վճարը չմուծելու դեպքում առաջին կուրսում 

Ուսանողը չի հրամանագրվի, իսկ ուսման վարձի 

հաջորդ վճարումները չկատարելու դեպքում Ուսանողը 

կարող է հեռացվել Համալսարանիցֈ  
3.4.The tuition fee paid for the given academic 

year shall not be reimbursed, except for cases 

when the Student is not able to continue studies 

because of health problems. The amount subject 

to reimbursement shall correspond to the not 

studying time limit. 

3.4. Վճարված ուսման վարձը ենթակա չէ  վերադարձ-

ման, բացառությամբ առողջական վիճակի պատճառով 

ուսումն ընդհատելու  դեպքիֈ Վերադարձման ենթակա 

գումարը պետք է համապատասխանի ուսուցում 

չանցած ժամկետինֈ 

3.5. Tuition fee shall be paid either in cash or by 

transfer to current account of the University. 

The commissions dos not include the fee stated 

in this part and is levied by the bank in case of 

bank transfer. 

3.5. Ուսման վարձը վճարվում է կանխիկ՝ Համալսա-

րանի դրամարկղ կամ անկանխիկ փոխանցումով 

Համալսարանի հաշվարկային հաշվինֈ Բանկային 

փոխանցման դեպքում բանկային կազմակերպության 

կողմից գանձվող վարձը չի մտնում սույն կետով 

սահմանված վարձավճարի մեջֈ 
4.The liabilities of parties 4.Կողմերի պատասխանատվությունը 

 4.1. In the event of breaching or failure to 

perform obligations prescribed by the given 

Contract, the University shall have 

responsibilities in accordance with the 

legislation of the Republic of Armenia.  
In the event of breaching or failure to perform 

obligations prescribed by the given Contract, 

the Student shall have responsibilities in 

accordance with the legislation of the Republic 

of Armenia up to dismissal from the University. 

4.1. Սույն պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ 

կատարման դեպքում Համալսարանը կրում է 

պատասխանատվություն ՀՀ օրենսդրությանը 

համաձայնֈ  
Սույն պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ 

կատարման դեպքում Ուսանողը կրում է 

պատասխանատվություն ՀՀ օրենսդրությանը 

համապատասխան՝ ընդհուպ մինչև Համալսարանից 

հեռացումֈ 

4.2. The Student shall be liable for keeping and 

using the University property /building, 

educational, technical and scientific equipment, 

books and other educational handouts and etc./ 

properly.  
The Student must pay for the damage to the 

University caused by him/her. 

4.2. Ուսանողը պատասխանատվություն է կրում սույն 

պայմանագրի շրջանակներում իր կողմից օգտագործ-

վող համալսարանի գույքի/շենք, շինություն, ուսումնա-

կան, տեխնիկական և գիտական սարքավորումներ, 

դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ և այլն/ պահ-

պանման և արդյունավետ օգտագործման նկատմամբֈ 
Ուսանողը հատուցում է իր մեղքով Համալսարանին 

հասցված վնասըֈ  
4.3. In the event of breaching or failure to 

perform liabilities partially and completely the 

parties are free from responsibilities, if it was 

difficult to overcome the problem and if it 

emerged after conclusion of the Contract so that 

the parties could not have envisaged it. Such 

situations may arise from earthquake, flood, fire, 

war, state of   military emergency, civil riots, 

strikes, cessation of communication means, 

legislative acts which make it impossible to 

perform the liabilities in accordance with the 

4.3. Սուն պայմանագրով պարտավորություններն 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու 

համար կողմերը ազատվում են պատասխա-

նատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի 

ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն 

պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին 

կարող կանխատեսել կամ կանխարգելելֈ Այդպսի 

իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, 

պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայ-

տարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, 

հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի 



Contract. If the state of emergency proceeds 

more than three month, each party shall have 

the right to terminate the contract, informing 

the other party about the termination 

beforehand. 

դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, 

որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով 

պարտավորությունների կատարումըֈ Եթե արտակարգ 

ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից 

ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի 

լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ 

պահելով մյուս կողմինֈ 
5. Additional conditions 5. Լրացուցիչ պայմաններ 

There is used credit system for evaluation in the 

University. 
Համալսարանում կիրառվում է գնահատման 

կրեդիտային համակարգֈ 
6. The operating period of the contract   6. Պայմանագրի  գործողության ժամկետր 

6.1. The validity of the Contract starts at the 

moment of its conclusion and is valid until the 

end of studies, except the cases stated in the part 

5.3. 

6.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 

ստորագրման պահից և գործում է մինչև 

ուսումնառության ավարտը, բացառությամբ 6.3 կետով 

նախատեսված դեպքերիֈ 
6.2. The contract shall be concluded after 

promulgation of the Student by the University. 
6.2. Պայմանագիրը կնքվում է որպես Ուսանող 

հրամանագրվելուց հետոֈ 
6.3 In case the Student is excluded from the 

University  the Contract becomes invalid. If the 

Student has decided to terminate the contract 

ahead of time, he/she must inform the 

University about it not later than one month 

before the termination of the contract. 

6.3. Ուսանողի հեռացման դեպքում սույն 

պայմանագիրը համարվում է լուծվածֈ Ուսանողը 

պայմանագիրը վաղաժամկետ կարող է լուծել, եթե նա 

կամավոր ընդհատում է ուսումնառությունը և այդ 

մասին Համալսարանին տեղեկացնում է տվյալ 

կիսամյակի քննաշրջանի սկզբից ոչ ուշ, քան մեկ ամիս 

առաջֈ 
7. Final provisions 7. Եզրափակիչ դրույթներ 

7.1 The parties are obliged to solve the disputes 

arisen with regard to this Contract through 

mutual consent. If there is no consent, the 

disputes are solved in accordance with the 

legislation of the Republic of Armenia. 

7.1 Կողմերը պարտավորվում են սույն պայմանագրի 

շրջանակներում ծագած վիճահարույց հարցերը լուծել 

փոխադարձ համաձայնությամբֈ Համաձայնություն 

ձեռք չբերելու  դեպքում վեճերը լուծվում են  ՀՀ 

օրենսդրությանը համապատասխանֈ 
7.2 The contract may be ammended and 

supplemented upon the consent of the parties 

and may become valid, again upon tha consent 

of parties. 

7.2 Սույն պայմանագրի հետ կապված լրացումներն ու 

փոփոխությունները կատարվում են կողմերի 

փոխադարձ համաձայնությամբ և կարող են վավեր 

համարվել կողմերի ստորագրությամբֈ 
7.3 Disputes arisen with regard to this Contract 

shall be settled through  negotiations. In case 

the parties fail to come to an agreement, 

disputes shall be settled through judicial 

procedure in accordance with the legislation of 

the Republic of Armenia. 

7.3. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած 

վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցովֈ 

Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը 

լուծվում են դատական կարգով ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգովֈ  

7.4 This Contract is drawn up in the Armenian 

and English languages in two copies, having the 

same legal validity. Each party will be given one 

copy.  In case of a discrepancy between the 

Armenian and English text, the preference is 

given to the Armenian version. 

7.4. Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն և 

անգլերեն լեզուներով, երկու օրինակից, որոնք ունեն 

հավասար իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին 

տրվում է մեկական օրինակֈ Հայերեն և անգլերեն 

լեզուների անհամապատասխանության դեպքում 

նախապատվությունը տրվում է հայերենինֈ  

 
8. Bank details, addresses and  signatures of the 

parties 

 
8. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայ-

մանները և ստորագրությունները 



 

University 

 
Armenian State University of Economics, SNCO 
Address, 128 Nalbandyan str.Yerevan  
“Anelik Bank” CJSC      
Number` 11800119750800  
Tax code` 01503224  

 
Acting rector  
K. Atoyan 

 

 
Signature  _____________________________ 

 

 

 

 

Համալսարան 

 
,,Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան,, ՊՈԱԿ   
Հասցեն՝ք.Երևան, Նալբանդյան 128 
«Արարատբանկ» ԲԲԸ 
հ/հ 1510002779480100 
ՀՎՀՀ` 01503224  

 
Ռեկտոր  
Կ. Աթոյան  

 
____________________________ 
(ստորագրություն) _____________________________ 

 

 

 
Student  

 
Name, Father name, Surname, ---------------- 
Citizenship----------------------------------------

-- 
Address------------------------------------------- 
Passport No. -------------, Issued date------------

issued by ----------------- 

 
Signature ________________________ 

 

 
Ուսանող 

 
Ա. Ա. Հ.---------------- 
Քաղաքացիությունը՝ ________________ 
Հասցեն՝ __________________ 
Անձնագիր`  ----------------- 
Տրված ---------------թ. ------------ կողմից 

 

 
____________________________ 
(ստորագրություն) _____________________________ 

I am familiar with the University Statute and 

internal disciplinary rules. 
Student  

 

Date  
Signature _____________________________ 

Համալսարանի կանոնադրությանը, ներքին 

կարգապահական կանոններին ծանոթ եմ. 

 
Ուսանող՝ 

 
«____________եթ.____________________________ 
(ստորագրություն)  

 


