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Սիրելի՛ առաջին կուրսեցիներ

Շնորհավորում եմ ձեզ ուսանողի բարձր կոչմանն արժանանալու կա
պակ ցությամբ:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը լայնա
ծա  վալ բարեփոխումների փուլում է: Այս գործընթացը մեկնարկել է  
2019 թ. տարեսկզբին: Մեր բուհը արդիական կրթական ծրագրերով 
պատ րաստում է մաս  նա գիտական գիտելիքով, հմտություններով և կարո  
ղություններով զինված՝ բացառապես մրցունակ տնտեսագետներ, որոնք 
համապատաս խանում են տեղական և միջազգային աշխատաշու  կա նե
րի պահանջներին: Միա ժամանակ, հստակ քայլեր են կատարվում տնտե 
սագիտական մտքի կենտ   րոնացման, հիմնարար և կիրառական հետա
զոտությունների իրակա   նացման տարածաշրջանային առաջատար կա ռույց 
դառնալու ճանա  պար հին՝ սերտորեն համա գործակցելով տնտե սու թյան 
պետական և մասնա վոր հատվածների հետ՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ 
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միջազգային մակարդակում: Այսօր ունենք էապես փոխված դասախոսա
կան կազմ՝ համալրված գործնական փորձ ունեցող մասնագետներով:  

Ամառային դպրոցները, միջազգային ծրագրերը, վերապատ րաստ ման 
նախագծերը,  կարճատև դասընթացները, պետական և մասնավոր հատ  
վածների հետ մեր համագործակցությունը, հետազոտական կարողու 
թյուն     ների իրացման պայմանների ստեղծումը, տարբեր ձևաչափե  րում 
բազ  մաբնույթ միջոցառումների անցկացումը մեր ուսանողների զարգաց 
ման, կատա րելագործման, դեպի աշխատաշուկա ճանապարհ հարթելու 
ամուր հիմք են: Ներդրվել է «Ուսանողական աշխատանքի» համակարգը, 
որի արդյունքում լավագույն ուսանողներին աշխատանք է առաջարկում 
հե՛նց հարազատ բուհը: Ուսումնառության ընթացքում պարբերաբար կազ
մա   կերպվող փորձառությունների շնորհիվ՝ լավ սովորողները այլևս չեն 
բախվելու նաև աշխատանքային փորձ չունենալու հայտնի խնդրին, երբ 
ավարտեն բուհը և փորձեն գործի անցնել:

Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ձեզ փոխանցենք որակյալ և ար
դիական գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ 
դառնալ մրցունակ մասնագետներ և հաջողակ լինել ձեր կարիերա յում:

Բարի՛ ուսումնառություն:

Հարգանքով՝
      ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ
                           ՀՊՏՀ ռեկտորի պաշտոնակատար, 
      տ.գ.դ., պրոֆեսոր

5



1.    Համալսարանի ուսանողներն իրավունք ունեն.

1.1.  մասնակցելու իրենց կրթության բովադակության ձևավորմանը (ու
սումն ական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը)՝ 
պահ  պանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական 
կրթական չափորոշիչների պահանջները,

1.2.  տեղեկացված լինելու գիտելիքի գնահատման մեխանիզմներին,
1.3.  մասնակցելու կառավարման համապատասխան մարմինների աշ խա

տանքներին՝ նախատեսված օրենքով կամ բուհի կանոնադրությամբ,
1.4. մասնակցելու կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր բաղադրիչի որա կի 

և գիտամանկավարժական կազմի գնահատման գործընթացներին՝ 
համալսարանում գործող կարգին համապատասխան,

1.5. անվճար օգտվելու համալսարանի գրադարանից, ընթերցա սրահ նե
րից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսում
նա   կան, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների ծառայու
թյուն ներից,

1.6.  մասնակցելու գիտահետազոտական աշխատանքներին, գիտա ժո
ղով  երին և սեմինարներին,

1.7. բողոքարկելու համալսարանի ղեկավարության հրամաններն ու կար
գադրությունները՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու թյամբ 
սահմանված կարգով,

1.8. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և հա
մալսարանի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ ստանալու 
սահ մանված չափի՝ իրա վաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթա թոշակ (ներ առյալ՝ անվանական), դրամաշնորհ, 
ինչպես նաև ուսա նողական վարկ,

1.9. ծանոթանալու համալսարանի կանոնադրությանը և այլ նորմատիվ 
փաստաթղթերի, բուհի հետ կնքելու ուսումնառության պայմանների 
մասին պայմանագիր,

1. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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1.10. Հայաստանի Հանրապետության օրենս դրությանը համապատաս
խան, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու մինչև մեկ տարի ժամ
կե տով ակադեմիական արձակուրդ, 

1.11. ցանկության դեպքում ընդմիջելու ուսումը և զորակոչվելու բանակ, իսկ 
զորացրվելուց հետո, ձմեռային զորակոչի դեպքում՝ երկու ամսվա ըն
թացքում և ամառային զո րակոչի դեպքում՝ երեք ամսվա ընթաց քում 
ներկայացնելու դիմում ուսա նողական իրավունքները վերականգ նելու 
համար,

1.12. ուսումնական տար վա ընթացքում առնվազն երկու անգամ գտնվելու 
արձակուրդում՝ առնվազն 7 շաբաթ ընդհանուր տևողությամբ,

1.13. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և համալսարանում 
սահմանված կարգին համապա տաս  խան՝ տեղափոխվելու մեկ այլ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատու  թյուն՝ ներառյալ օտարերկրյա 
պետությունների համալսարաններ,

1.14. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և միջազ գային 
շար    ժունության ծրագրերի պայմաններին համապատաս խան՝ միջ
հա  մալսարանական պայմանագրերի շրջանակներում մեկ կիսամյակ 
ուսումն առելու համալսարանի գործընկեր բարձրագույն ուսումնական 
հաս տատություններում,

1.15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական աշ խա   
տանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և (կամ) 
նյու թական խրախուսանք՝ նախատեսված Հայաստանի Հանրա պե
տության օրենսդրու թյամբ և համալսարանի սահմանած կարգով,

1.17. կրթությունը դադարեցրած (բացառությամբ առաջին կուրսի առաջին 
կիսամյակում կրթության դադարեցման դեպքի) նախկին սովորողը, 
անկախ ընդհատման պատճառից, իրավունք ունի վերականգնելու իր 
ուսանողական իրավունքները,

1.18. հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մաս
նագիտական ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակա վորման 
աստիճան (որոնցից մեկը` հեռակա), 

1.19. ուսանողական կյանքին առնչվող հարցերի լուծման համար ստեղծելու 
ուսանողական հասարակական կազմակերպություններ,

1.20. հրամանագրվելուց հետո անվճար ստանալու ՀՊՏՀ նույնականացման 
քարտ (ASUE ID CARD), որն ապահովում է ելու մուտը բուհ և թույլ է 
տալիս օգտվել գրադարանի ծառայություններից, մաս նակցել կենտ 
րոնացված համակարգչային քննություններին և այլն: ՀՊՏՀ նույ նա
կանացման քարտը կորցնելու կամ վասելու դեպքում տրվում է նոր 
քարտ՝ վճարովի հիմունքներով:
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2.   Համալսարանի ուսանողները պարտավոր են.

2.1.  սահմանված ժամկետում կատարել բոլոր ուսումնական առա ջադ
րանքները,

2.2.   տիրապետել կրթական ծրագրի վերջնարդյունքներով նախատեսված 
գիտելիքին, կարողություններին և հմտություններին,

2.3. կատարել համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնների և 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները,

2.4. հաճախել դասախոսություններին, գործնական, սեմինար, լաբորատոր 
պարապմունքներին և մասնակցել փորձառությանը,

2.5. կատարել կրթական ծրագրում և դրա առանձին բաղադրիչների ծրա
գրերում ուսումնառությանը ներկայացվող պահանջները,

2.6. կրթական ծրագրի հետազոտական բաղադրիչները կատարելիս 
պահ     պանել համալսարանում գործող կարգերում առկա՝ հետազոտա
կան էթի կային, բարեվարքությանը և ակադեմիական ազնվությանը 
ներ կայացվող պահանջները,

2.7. ինքնուրույն ծանոթանալ ուսումնառության հետ կապված բոլոր փաս
տաթղթերին (քննագրաֆիկներ, ժամանակացույցեր, տարբեր փաս



տաթղթերի ներկայացման ժամկետներ, փոխատեղման հրաման ներ 
և այլն) համալսարանի համապա տաս խան տեղեկատվական մի ջոց 
ներից (բուհի կայքէջ, ֆակուլտետային հայտարարու թյուն նե րի ցու ցա
փեղկեր),

2.8.  խնամքով վերա բերվել հա  մալսարա նի սեփականությանը (գույք, 
գրքեր, ուսումն ա կան ձեռնարկներ, սար քավորումներ և այլն): Ընդ 
որում, հա մալ սա րանի սեփականություն համար  վող գույ քին պատ 
ճա ռած վասի համար ուսանողը կրում է նյու թական պա տաս խա
նա տվություն` գոր ծող օրենսդրությանը համա  պատաս խան: Առանց 
համալսարանի ղեկավարու թյան թույլտվու թյան, ուսանողներին ար
գել  վում է լաբո րա  տորիաներից և ուսումնա կան շեն քերից դուրս հա  նել 
տար բեր սարքավորումներ,

2.9. պահ պա նել հասարակական համակեցության և բարոյականության 
նորմերը, համալսարանի կանոնադրությամբ և ներքին կարգա
պա    հական կանոններով նախատեսված պարտականու թյունները, 
որոնց խախտման դեպքում նրանց նկատմամբ կարող են կիրառվել 
կարգապահական տույժեր՝ ընդհուպ բուհից հեռացում,



2.10. ժամանակին վճարել սահմանված ուսման վարձը (խոսքը վճարովի 
հիմունք նե րով կրթություն ստացողների մասին է)՝ 

• ուսանողն ուսման վարձը վճարում է իր հայեցողությամբ կամ ամ
բող ջությամբ՝ կիսամյակի սկզբում կամ ամսական սկզբունքով, 

• ուսանողը կիսամյակի ուսման վարձը պարտավոր է մարել նախքան 
քննաշրջանի սկիզբը, 

• չորրորդ կուրսի ուսանողներն ուսման վարձը կարող են վճարել 
ամսա կան սկզբունքով, սակայն ոչ ուշ, քան փորձաշրջանի պաշտ
պանության օրը, 

• առաջին կուրսի ուսանողներն առաջին կուրսի առաջին կիսամյակի 
ուսման վարձը վճարում են մինչև սեպտեմբերի 15ը,

• ուսման վարձն առաջին կիսամյակի առաջին ամսվա 15 օրերի ըն
թաց    քում չվճարելու դեպքում դիմորդը չի հրամանագրվում որպես 
համալսարանի ուսանող,

• մինչև տվյալ կի  սամյակի քննաշրջանի սկիզբը կիսամյակի համար 
նախատեսված ուսման վարձը չմարած ուսանողը կարող է հեռաց
վել համալսարանից,

• ուսման վարձը կայուն է ուսումնառության պայմանագրով նախա
տես ված ուսուցման ձևի ողջ ժամանակահատվածում՝ ըստ կուրսերի 
անընդհատ ուսումնառության դեպքում, 

• կիսամյակի համար վճարված ուսման վարձը չի վերադարձվում` բա
ցառությամբ առողջական վիճակի պատճառով ուսումն ընդհատելու 
դեպքի, վերադարձման ենթակա գումարը պետք է համապատաս
խա նի ուսուցում չանցած ժամկետին,

• եթե վճարովի հիմունքներով սովորողը հեռացվել է բուհից ուսման 
վարձը չվճարելու պատճառով, ապա վերականգնման ժամանակ՝ 
մին չև հրամանագրումը, պետք է վճարի և՛ նախկին պարտքը, և՛ 
տվյալ կիսամյակի համար նախատեսված ուսման վարձը,

• վճարովի համակարգի ուսանողի ավելի վճարած ուսման վարձը, 
իբրև կանխավճար, փոխանցվում է որպես հաջորդ կուրսի ուսման 
վարձ, իսկ ավարտական կուրսում` վերադարձվում, 

• վճարովի համակարգի ուսանողն ուսման վարձը վճարելուց հետո 
դրա մասին պարտավոր է տեղեկացնել դեկանատ` ներկայացնելով 
վճարման  վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ,

• պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորա
ցրված և իր մասնագիտությամբ ուսումնառությունը շարունակող 
ուսանո ղի ուսման վարձի չափը չի փոխվում, այսինքն՝ պահպանվում 
է զորա կոչվելու պահին գործող վարձաչափը,
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• պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորա
ցրված և իր մասնագիտությունը չլինելու կամ մեկ այլ պատճառով 
ուրիշ մաս նագիտությամբ ուսումնառությունը շարունակող ուսա
նողի ուսման վարձը սահմանվում է զորակոչման պահին տվյալ 
մասնագիտության համար գործող ուսման վարձի չափով,

• ուսման վարձը վճարվում է փոխանցման կարգով` համալսարանին 
սպասարկող բանկերում բացված հաշվարկային հաշվին:

3.      Խրախուսանքի և կարգապահական տույժերի կիրառումը,  
      համալսարանից հեռացումը և ուսումնառության
      ընդհատումը 

3.1. Ուսանողները կարող են օգտվել ուսման տարեկան վարձի` մասամբ 
կամ լրիվ փոխհատուցման իրավունքից:
3.1.1.  Ուսանողի ուսման վարձը, ուսման առաջադիմության հիման 

վրա, ուսանողական նպաստի ձևով, լրիվ կամ մասնակիորեն 
փոխ  հատուցվում է ՀՀ Կառավարության կողմից` ամեն տարի 
տվյալ բուհին և մասնագիտությանը հատկացվող տեղերի ու ֆի
նանսական միջոցների, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չար
գելված այլ աղբյուրների հաշվին:

3.1.2. Սոցիալապես անապահով կամ սահմանամերձ բնակավայրերի 
ուսանողներին պետության կողմից ուսանողական նպաստի 
ձևով ուսման վարձի համապատասխան փոխհատուցում տրա
մադրվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3.1.3. Առաջին կուրսում ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վար
ձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում տրամադրվում է ՀՀ 
պե      տական բուհերի ընդունելության կանոններով սահմանված 
կարգով համալսարան ընդունված ուսանողներին: Մյուս կուր
սերում ուսանողական նպաստ տրվում է մեկ ուսումնական տար
վա քննությունների արդյունքներով առավել բարձր առաջա դի
մություն ունեցող ուսանողներին` մրցութային հիմունքներով: 

3.1.4. Ուսանողի բարձր առաջադիմության և սոցիալական վիճա կի 
արդյունքների հաշվառմամբ, նախորդ կիսամյակի արդյունք
նե րի հիման վրա, համալսարանի միջոցների հաշվին ուսա նո
ղական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատու ցում 
(զեղչ) տրամադրելու չափանիշներն ու կարգը սահմանված են 
«ՀՊՏՀում ուսանողական նպաստի, պետական և անվանա կան 
կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգով: 

11



3.2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կար 
գով ուսանողները ստանում են ուսանողական կրթաթոշակ պետա  կան 
բյուջեի միջոցների հաշվին, ինչպես նաև անվանական, իրավա բա նա
կան կամ ֆիզիկական անձանց կողմից նշանակված կրթաթոշակ  ներ, 
դրամաշնորհներ, ուսանողական վարկեր:

  Խրախուսման նպատակով պետական կրթաթոշակ է տրվում գե
րա  զանց կամ լավ առաջադիմություն և հասարակական ակտի վու 
թյուն ու պատշաճ վարքագիծ դրսևորած ուսանողներին: Պե տա կան 
կրթաթոշակի տրամադրումը վերանայվում է յուրաքան չյուր ուսում    
նա կան կիսամյակի ավարտին: Նախատեսված պայմանները չապա
հովելու դեպքում ուսանողը զրկվում է պետական կրթաթոշակից: 
Ազատված պետական կրթաթոշակները մրցութային կարգով հատ
կաց վում են այլ ուսանողների:

3.3.  Բարձր առաջադիմության, գիտահետազոտական և հա սարակական 
աշխատանքներին ակտիվ մասնակցության համար համալսարանի 
ուսանողների համար սահմանված են հետևյալ խրախուսանքները.

 ա)  շնորհակալության հայտարարում,
 բ)  պատվոգրով պարգևատրում, 
 գ)  հուշանվերներով պարգևատրում, 
 դ)  միանվագ դրամական պարգևատրում:
 Ուսանողները խրախուսվում են ռեկտորի հրամանով, ինչի մասին 

տեղեկացվում են համալսարանի տեղեկատվական մի ջոցներից:
3.4. Այն ուսանողները, որոնք չեն կատարում ուսումնական պլանները, 

ցուցաբերում են ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, 
խախ  տում են ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, հա մալ
սարանի կանոնադրության դրույթները և ներքին կարգա պա     հա կան 
կանոնները, ռեկտորատի որոշմամբ և ռեկտորի կամ նրա լիազորած 
անձի հրամանով կարող են ենթարկվել կար գա պա հա կան տույժերի` 
ընդհուպ համալսարանից հեռացվելը:

3.5 Ուսանողների նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգա պա
հական տույժերը.
ա)  նկատողություն,
բ)  խիստ նկատողություն
գ)  համալսարանից հեռացում:

 Կարգապահական տույժերը կիրառվում են անմիջապես խախտման  
հայտնաբերման պահից: Եթե ուսանողը մեկ տարվա ընթացքում նոր 
կարգապահական տույժի չի ենթարկվում, ապա նա համարվում է 
կարգապահական տույժի չենթարկված:
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 Արգելվում է ուսանողներին բուհից հեռացնել հիվանդության, ակադե
միական, հղիության ու ծննդաբերության և այլ արձակուրդների ըն
թացքում:

3.6.  Ուսանողը հեռացվում է բուհից.
ա)  անբավարար ակադեմիական առաջադիմություն ցուցաբերելու 

պատճառով` կիսամյակում անհրաժեշտ գումա րա յին կրեդիտներ 
չհավաքելու դեպքում, 

բ)  բուհի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոն նե
րով նախատեսված պարտականությունների խախտման դեպ
քում,

գ)  բուհի կողմից սահմանված ժամկետում ուսման վարձը չվճարելու 
դեպքում:

3.7. Ուսանողն ազատվում է բուհից.
ա) իր դիմումի համաձայն,
բ)     այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում:

3.8. Ուսանողի ուսումնառությունն ընդհատվում է.
ա)  ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու դեպքում,
բ)  առողջական վիճակի պատճառով ակադեմիական արձակուր

դում գտնվելու դեպքում,
գ)  հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև երեք
        տարե կան երեխայի խնամքի դեպքերում:



4.  Համալսարանում ուսումնական պարապմունքներն անցկացվում են 
ըստ հաստատված ուսումնական պլանների և ծրագրերի:

5. Դասացուցակը կազմվում է կիսամյակի համար և հրապարակվում 
է տվյալ  կիսամյակի մեկնարկից ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օր 
առաջ:

6.  Համալսարանում 1 դասի տևողությունը 80 րոպե է: Ուսումնական 
պարապմունքների մեկնարկի և ավարտի մասին ուսանողները 
տե ղեկացվում են զանգի ազդանշանով: Պարապմունքների ակա
դեմիական ժամի ավարտից հետո սահմանված է ընդմիջում` 10 
րոպե տևողությամբ: Երկրորդ և երրորդ պարապմունքների միջև 
սահմանված է ընդմիջում՝ 25 րոպե տևողությամբ:

7. Զանգից հետո ուսանողի մուտքը լսարան, մինչև ընդմիջումը, 
ա ռանց դասախոսի թույլտվության, արգելվում է: Պարապմունքնե
րի բնականոն անցկացման համար բոլոր ուսումնական և կից տա
րածք ներում պետք է պահպանվի լռություն: 

8. Լսարաններում, լաբորատորիաներում գործնական պարապմունք
ներ անցկացնելու համար յուրաքանչյուր կուրս բաժանվում է խմբե
րի և ենթախմբերի: 

9. Յուրաքանչյուր խմբում առավել կարգապահ և առաջադեմ ուսա
նող ներից ընտրվում է ավագ, խմբի ավագն ուղղակիորեն ենթարկ
վում է ֆակուլտետի դեկանին, իր խմբին տեղեկացնում է նրա բոլոր 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:

10.  Յուրաքանչյուր խմբի համար լրացվում Է մատյան, որը պահվում 
է ֆակուլտետի դեկանատում և ամեն օր, ամեն դասից առաջ 
հանձնվում է դասախոսին:

11. Համալսարանի տարածքում արգելվում է աղմկելը, պարապմունք
ների ժամանակ, առանց դասախոսի թույլտվության, էլեկտրո նա
յին սարքեր և բջջային հեռախոսներ օգտագործելը:
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2. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ

Կրեդիտային համակարգը Եվրոպայում լայն կիրառություն է ստա
ցել հատկապես վերջին տասնամյակում` Կրեդիտների կուտակման և փո
խանցման համաեվրոպական համակարգի (ECTS) ստեղծման արդյուն քում: 
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Յուրաքանչյուր դասընթացին շնորհվում է համապատասխան կրե դիտ: 
Ըստ կրեդիտների փոխանցման և կուտակման միասնական համա եվրո
պական համակարգի` ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 1 
ուսումնական տարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ, իսկ ամբողջ ու
սումն առության գումարային կրեդիտների քանակը` 240 ECTS կրեդիտ:

Դա նախատեսված է եվրոպական բարձրագույն կրթության տարած
քում ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների արժևորման, 
պաշ  տոնական ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրացնելու 
հա    մար: Կրթական ծրագրի բոլոր դասընթացների համար սահմանվում 
են կրեդիտներ, որոնք արտահայտում են ուսանողին ներկայացվող լսա
րա  նային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանքի ուսումնական 
լրիվ բեռնվածությունը: Ուսանողը վաստակում է սահմանված կրեդիտը 
համապատասխան դասընթացը հաջողությամբ յուրացնելու և գնահա տա
կանի դրական շեմ ապահովելու դեպքում: 

Կրեդիտը չի փոխարինում թվանշանով գնահատմանը, և վաստակած 
կրեդիտների քանակը չի որոշվում ըստ ստացած թվանշանների: Կրեդի
տա յին և գնահատման համակարգերի միջև որևէ փոխներգործություն չկա:

Կրեդիտայինը ուսումնական գործընթացի կազմակերպ ման, ակադե
միական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունք ների հաշվառ
ման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համա կարգ է, որտեղ 
հա  մապատասխան որակավորման աստիճանը շնորհ վում է կրթական ծրա
գրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդա կության և քանակի 
ձեռքբերումից հետո:
    • Կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի 
կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը:

    • Կրեդիտներ են ամրագրվում կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա 
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, փորձառություններին, 
ավարտական աշխատանքին և այլն:
ECTS կրեդիտը համարժեք է 30ժամյա (լսարանային, արտալսա րա

նային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 
Տարեկան ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է ըստ երկու` 

աշնանային և գարնանային կիսամյակների` 20ական շաբաթ տևողու
թյամբ, որից 4ական շաբաթ տրվում է քննություններին: 

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավե
լա գույն չափը 45 ժամ է (ներառյալ՝ ինքնուրույն արտալսարանային աշխա
տանքը), որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի: 

Ըստ գործող կարգի` բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շա
բաթական լսարանային բեռնվածությունը կարող է կազմել 2330 ժամ: 



ՀՊՏՀում ներդրված են ընտրովի դասընթացներ, որոնք ներառված 
են ուսումնական պլաններում: Յուրաքանչյուր ընտրովի դասընթաց մա
տուցվում է մեկ կիսամյակի ընթացքում: Միասնական համակարգով, ըստ 
համապատասխան նորմատիվերի, ընդհանրական և մասնագիտական 
առարկաների ընտրովի դասընթացներ կարող են ներդրվել բոլոր մաս
նագիտությունների ուսանողների համար:

Եթե տվյալ խմբում նախատեսվել է մեկ ընտրովի դասընթաց, ապա 
պետք է առաջարկվի առնվազն երկու ընտրովի դասընթացների անվանում, 
երկու ընտրովի դասընթացների դեպքում` երեք և ավելի, երեքի դեպքում` 
առնվազն չորս և այլն:

Դասընթացների ընտրության գործընթացը:
Դասընթացների ընտրությունը կազմակերպում են համալսարանի ու

սումնական գործընթացի կազմակերպման բաժինը, դեկանատը և կրթա
կան ծրագիրն իրականացնող ամբիոնը(ները) համատեղ:

Դասընթացների ընտրությունից առաջ կազմակերպվում է ակադե
միա կան խմբի առնվազն մեկ հանդիպում ընտրովի դասընթացները դասա
վանդող ամբիոնների դասախոսների հետ, որի ընթացքում վերջիններս 
ներկայացնում են դասընթացը, դասավանդման սկզբունքները և դասըն
թացից ակնկալվող վերջնարդյունքները:

Ըստ ընտրովի դասընթացների՝ ուսանողների գրանցումը կատարվում 
է տեղեկատվությունը նրանց տրամադրելուց հետո՝ մինչև մայիսի 1ը: 

Տվյալ ընտրովի դասընթացը համարվում է կայացած, եթե գրանցվել է 
առնվազն 25 ուսանող: Հակառակ դեպքում՝ տվյալ դասընթացին գրանցված 
փոքրաթիվ ուսանողներին առաջարկվում է միանալ որևէ կայացած խմբի:
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3. ԸՆՏՐՈՎԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
 ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

4. ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
 ԲԱԶՄԱԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Ուսումնառության արդյունքների հաշվարկման կրեդիտային համա
կարգի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ գնահատման դաշ
տում ընդգրկված են նաև ուսանողների անհատական և ինքնուրույն աշխա
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տանքները: Հետևաբար` նույն սկզբունքներով է կատարվում լսարանային, 
անհատական, թեստային և այլ գրավորների, սեմինարների ընթացքում` 
բա նավոր պատասխանների, գործնական պարապմունքների արդյունք նե
րի գնահատումը: 

Կրեդիտային համակարգի պահանջներին համապատասխան`  
ՀՊՏՀում կիրառվում է ուսանողների գիտելիքի գնահատման բազ մա  գոր
ծո նային համակարգ: Ուսանողի` որոշակի առարկայի ամփոփ գնահատա 
կանը ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում գնահատման գործոն ների 
և դրանց միավորների հիման վրա` հաշվի առնելով հաճախումն երը 
և ընթացիկ ակտիվությունը, անհատական աշխատանքը և գիտելիք ի 
ստուգումը: Ուսանողների գնահա տումն իրականացվում է 20 միա վորային 
սանդղակով, որտեղ անցողիկ շեմը հա մարվում է 8ը:

Աղյուսակ 1
Բազմագործոնային գնահատման համակարգի գործոնները և միջակայքը

Բոլոր գնահատականները գրանցվում են ստորակետից հետո 2 նիշի 
ճշտությամբ: 

Հաճախումների և ակտիվության բաղադրիչը անհատական աշխա
տանք պարունակող և քննությամբ ավարտվող դասընթացների համար 
գնահատվում է 06, անհատական աշխատանք չպարունակող և քննու թյամբ 
ավարտվող դասընթացների համար` 08, իսկ ստուգարքով ավարտվող 
դասընթացների համար՝ 012 միավոր միջակայքում` 1,0 միավոր քայլով: 

Անհատական աշխատանքի գնահատման նվազագույն քայլը 0,25, 
բանավոր քննության դեպքում` 1, թեստային քննության դեպքում` առնվազն 
0,25 միավոր է: Բանավոր քննություններն անցկացվում են հանձնա ժո
ղովերով:



Գիտելիքի ստուգման քննություններն իրականացվում են նշված եղա
նակներով` 

1. թեստայինհամակարգչային,
2. բանավոր:

Աղյուսակ 2
Ընթացիկ ակտիվության գնահատում

Հաճախումների ցուցանիշն ընթացիկ ակտիվության գործոնի գնա
հա  տականի վրա անդրադառնում է հետևյալ կերպ.
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Աղյուսակ 3
Տարբերակված գնահատման սանդղակ

Աղյուսակ 4
Ստուգարքով ավարտվող դասընթացների գնահատման սանդղակ

Մասնագիտական դասընթացներից գիտելիքի ստուգման եղանակ
ներ առաջարկում է ամբիոնը, որոշում է ընդունում ռեկտորատը:

Գնահատման առումով, դասընթացները լինում են. 
    1.  տարբերակված գնահատումով, որի դեպքում գնահատումները կա

տարվում են թվային և տառային նշագրումով,
    2. ստուգարքով գնահատվող, որի դեպքում դասընթացը գնահատվում 

է «ստուգված/չստուգված» սկզբունքով:
Դասախոսը սկզբից ևեթ պարտավոր է ուսանողներին ներ կայացնել 

տվյալ դասընթացի առարկայական ծրագիրը, գիտելիքի ստու  գման հար
ցաշարը, թեմաների ուսումնասիրման ժամանակացույցը, գնահատ ման 
չա փանիշները և գիտելիքի ստուգման ու անցկացման կար գը:

Կիսամյակի քննաշրջանից հետո յուրաքանչյուր դասընթացի համար 
հաշվարկվում է վերջնական գնահատական:

Ինչպես տարբերակված, այնպես էլ ստուգարքով ավարտվող դասըն
թացների համար հաշվարկային գնահատականը նույնացվում է տառային 
նիշով (աղյուսակ 3, 4): 



4.1. Հաճախումներ և ընթացիկ ակտիվություն
• Հաճախումները և ընթացիկ ակտիվությունը բազմագործոնային 

գնահատման համակարգի միավորված գործոն են (աղյուսակ 2 ): 
• Հաճախումները և ընթացիկ ակտիվությունը հաշվառվում են դասա

խոսությունների, գործնական, սեմինար և լաբորատոր պարապ
մունքների ժամանակ` մատյաններում: 

• Հաճախումները չեն կարող հաշվառվել ըստ դասախոսի անհատա
կան գրառումների:

• Ուսանողի ակտիվությունը հաշվառելիս հարգելի և անհարգելի բա
ցակայությունները տարբերակվում են: Հարգելի են համարվում՝

ա. հիվանդության պատճառով մեկ և ավելի օր տևողությամբ բա ցա
կայությունները. այս դեպքում ուսանողը, դիմումի հետ միասին, 
ֆա կուլտետի դեկանին է ներկայացնում հիվանդության մասին 
քաղվածք ամբուլատոր բժշկական քարտից, և դեկանն ընդունում է 
համապատասխան որոշում,

բ. ռեկտորատի որոշմամբ՝ մեկ շաբաթ և ավելի տևողությամբ բա
ցակայություններն այլ պատճառներով (ընտանեկան, գիտական և 
մարզամշակութային միջոցառումներին մասնակցության, այլ բա
ցառիկ դեպքեր)։

• Հաճախումների հաշվառման համար պատասխանատու է դասա
խոսը՝ կատարելով համապատասխան գրանցումներ մատյա նում: 

• Բացակայությունների վերաբերյալ գրանցումները գնահատման 
ամ   փոփաթերթում կատարում է դասախոսը: 

• Դասախոսը կիսամյակի ընթացքում մատյանում կատարում է ուսա
նողի ընթացիկ ակտիվության վերաբերյալ նշումներ, որոնց հիման 
վրա էլ հաշվարկվում է ընթացիկ ակտիվության կիսամյակային 
ամփոփ գնահատականը:

• Ընթացիկ ակտիվությունը գնահատվում է տվյալ կիսամյակի ըն
թացքում` հարցումների հիման վրա: 

• Գնահատում է կատարվում  գործնական, սեմինար և լաբորատոր 
աշ խատանքների ընթացքում, ինչպես նաև դասախոսությունների 
ժամանակ՝ դասախոսի հարցադրումներին ուսանողների տված 
պա տասխանների հիման վրա:

• Ընթացիկ ակտիվության կիսամյակային ամփոփ գնահատականը 
հաշվարկվում է որպես հարցումների գնահատումների միջին թվա
բանական:

• Հաճախումները և ընթացիկ ակտիվությունը պետք է ամփոփվեն 
քննաշրջանից առաջ:

20
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4.2. Գնահատման ամփոփում
• Գիտելիքի գնահատումը կատարվում է ըստ սահմանված ժամա

նակացույցի.
ա) ստուգարքով ավարտվող դասընթացների դեպքում` մեկ անգամ 

դասընթացի ավարտից հետո,
բ) քննությամբ ավարտվող դասընթացների դեպքում` քննության 

ընթացքում:
• Գիտելիքը ստուգվում, գնահատվում և արդյունքները գրանցվում 

են ամփոփաթերթում` ստուգումն անցկացնելու օրը: 
• Հարգելի պատճառով գիտելիքի ստուգմանը չներկայացած ուսա 

նողի համար կազմակերպվում է լրացուցիչ ստուգում:
• Քննությանը չներկայանալը հարգելի կարող է համարվել.

 եթե ուսանողը կամ նրա ներկայացուցիչը մինչև գիտելիքների 
ստուգման կազմակերպման աշխատանքային օրվա ավարտը 
չներկայանալու վերաբերյալ ընդհանուր բաժին դիմում է ներկա
յացնում ռեկտորի անունով,

 ընդհանուր բաժնում պարտադիր նշում է կատարվում դիմումն 
ընդունելու օրվա վերաբերյալ,

 տվյալ օրը կամ հետագայում դիմումին կցվում է քննությանը 
չներ կայանալը հարգելի համարելու վերաբերյալ հիմնավորող 
փաս տա թուղթ, որը ներկայացվում է համապատասխան ֆակուլ
տե տի դեկանատ:

• Ամփոփիչ ստուգումներից հետո, մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմ
վում է հարգելի պատճառով չներկայացած ուսանողների գիտելիք ի 
լրացուցիչ ստուգումների կազմակերպման ժամանակացույց:

• Հարգելի պատճառով չներկայացած ուսանողների գիտելիքի ստու 
գումները կազմակերպվում են ուղեգրերով` նախքան վերահանձ
նումը: 

• Եթե ուսանողի բացակայությունը տևական է ու հիմնավորված, և  
այդ պատճառով նա չի հասցնում քննաշրջանի ավարտից հետո 
առաջին շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել փաստաթղթերը, ապա 
նրա գիտելիքի ստուգման լրացուցիչ օր նշանակելու վերաբերյալ 
հար ցը դեկանի ներկայացմամբ քննարկվում է ռեկտորատում:

• Եթե ուաանողը բացակայում է նաև լրացուցիչ նշանակված օրը, 
ապա տվյալ ուսանողի համար նոր ստուգում չի կազմակերպվում, 
կամ բացառիկ դեպքերում դա կարող է իրականացվել ռեկտորատի 
որոշմամբ:
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• Գիտելիքի կենտրոնացված ստուգումներ կազմակերպվում են.
 հարգելի պատճառով չներկայացած ուսանողների համար,
 վերահանձնումների դեպքում:

• Կենտրոնացված քննություններին կամ ստուգարքներին ուսանողը 
պարտավոր է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով:

4.2.1. Գնահատման գործընթացը
1. Նույն դասընթացի շրջանակներում գիտելիքը ստուգվում է նույն 

հարցաշարերով:
2. Գնահատման վերաբերյալ վեճերը և քննական կարգի տեխնիկական 

խախտումները լուծվում են ռեկտորատի քննարկմամբ:

4.2.2. Գնահատականի բողոքարկումը
1. Ուսանողն իրավունք ունի բողոքարկելու թեստային քննության 

գնահատականը դրա անցկացումից, դրա մասին տեղեկացվելուց 
և արդյունքը քննարկելուց հետո` 5 օրվա ընթացքում: Բանավոր 
քննության դեպքում ինչպես բողոքարկումը, այնպես էլ գնահատա
կանի փոփոխությունը կատարվում են նույն օրը` գնահատականի 
հրապարակումից անմիջապես հետո առանց լսարանից դուրս գա
լու: Բանավոր քննության գնահա տականի վերանայման ժամա նակ 
պարտադիր է ամբիոնի վարիչի ներկայությունը: 

2. Բողոքարկման դեպքում ուսանողը լրացնում և դեկանին  է ներկա
յացնում բողոքարկման թերթիկը (բացի բանավոր ստուգումից):

3. Բողոքարկման թերթիկը թեստի հետ դեկանը ներկայացնում է 
ուսումն ական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին: Վերջինս դա 
ուղարկում է ամբիոն կամ համապատասխան մասնագիտական 
հանձնաժողով` քննարկման համար:

4. Բողոքարկված թեստն անցնում է քննարկման հետևյալ փուլերը.
 վերանայում և վերագնահատում ամբիոնում` ուսումնական աշխա

տանքների գծով պրոռեկտորի հաստատած հանձնաժողովի 
կող  մից,

 հանձնաժողովի գրավոր կարծիքի ներկայացում և հիմնավորում` 
ուսանողի և ամբիոնի վարիչի մասնակցությամբ (ամբիոնում):

5. Բողոքարկված թեստը ռեկտորատի որոշմամբ կարող է ուղարկվել 
վերագնահատման երկրորդ անգամ:

6. Քննարկման գործընթացն ամբիոնում իրականացվում է բողո քարկ
ման թերթիկը ստանալու պահից` 2 օրվա ընթացքում:

7. Բողոքարկման արդյունքում գրանցված գնահատականը հաստատ
վում է բողոքարկման ամբիոնային հանձնաժողովի անդամների 
ստորագրությամբ:

8. Բողոքարկման արդյունքում գրանցված գնահատականն արձանա
գրվում է ամփոփաթերթում:
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4.3. Անհատական աշխատանք
Քննությամբ ավարտվող դասընթացի վերջնական գնահատականը 

ձևավորվում է նաև ըստ ուսանողի անհատական աշխատանքի, որը նպա   
տակ ունի կատարելագործելու ուսանողների գիտահետազո տական հմտու
թյունները:

• Կիսամյակի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվում է երկուսից ոչ 
ավելի անհատական աշխատանք: 

• Անհատական աշխատանք հանձնարարվում է դասերի մեկնար կից  
հետո՝ երկու շաբաթվա ընթացքում: 

• Անհատական աշխատանքի թեմատիկան և տրման ձևը հաստա
տում է ամբիոնը: 

• Անհատական աշխատանքի թեմատիկան ընդգրկում է տվյալ դաս
ընթացի ծրագիրը: 

• Անհատական աշխատանքների թեմաները չեն կարող կրկնվել 
նույն խմբի ուսանողների համար:

• Անհատական աշխատանքի իրականացման ժամկետը որոշում է 
դասախոսը (նվազագույնը` մեկ ամիս, թեման հանձնարարելուց հե 
տո):

• Անհատական աշխատանքն իրականացվում է գրավոր՝ համա
կարգ չային շարվածքով:

• Անհատական աշխատանքի պաշտպանությունը պարտադիր է: 
Դա սախոսը պարտավոր է ուսանողներին ներկայացնել անհա տա
կան աշխատանքների գնահատման չափանիշները և աշխատանքի 
պաշտպանության անցկացման կարգը:

• Անհատական աշխատանքի իրականացման ընթացքում դասա
խոսն ուսանողի հետ խորհրդատվական արտալսարանային աշխա
տանք է կատարում:

• Յուրաքանչյուր անհատական աշխատանք գնահատվում է որպես 
մաս վերջնական հաշվարկային գնահատականի` 0  2 միջակայքում: 
Անհատական աշխատանքի գնահատումն իրականացվում է 0.25 
միավոր քայլով:

• Տվյալ դասընթացի համար անհատական աշխատանքի գնահատա
կանն արձանագրվում է մինչև կիսամյակային դասընթացների վեր
ջին շաբաթվա մեկնարկը: 

• Դասախոսն անհատական աշխատանքի գնահատականն արձանա
գրում է ամփոփաթերթում:



• Անհատական աշխատանքի գնահատականի մասին ուսանողը տե
ղեկացվում է պաշտպանությունից անմիջապես հետո: 

• Անհատական աշխատանքները հաշվառվում և պահպանվում են 
ամբիոնում` մինչև տվյալ կիսամյակի ՄՈԳերի հրապարակումը:

• Անհատական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներն են.
 ներկայացվում է A4 ձևաչափի թղթի վրա (ծավալը՝ 1020 էջ),
 օգտագործվում են գրականության ցանկում նշված աղբյուրներ:

• Անհատական աշխատանքում կատարված ինքնուրույն տեսա կան 
վերլուծությունները և նյութի առավել խոր, գրագետ ու հետաքրքրա
կան բանավոր մատուցումը հնարավորություն են տալիս արժա նա
նալու բարձր գնահատականի:

• Անհատական աշխատանքը չպետք է լինի արտագրություն սկըզբ
նաղ  բյուրներից և այլ ուսումնասիրություններից, գրագողու թյան 
դեպ    քում այն կգնահատվի 0: 

• Դասախոսը գրախոսում է ան հա տական աշխատանքը՝ հակիրճ 
տեքս տում հիմնավորելով իր կարծիքը:

• Վերոնշյալ անհրաժեշտ պայմաններից որևէ մեկի բացակայու
թյան դեպքում աշխատանքը չի գնահատվում և վերադարձվում է 
լրամշակման: Լրամշակված տարբերակը պետք է ներկայացվի դա
սախոսին և գնահատվի՝ նախքան ամփոփիչ քննաշրջանը:
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Աղյուսակ 5
20192020 ուսումնական տարվա ժամանակացույցը

4.4. Փորձառության կազմակերպման և 
       գնահատման կարգը
Ուսումնաարտադրական փորձառությունը կազմակերպվում է ՀՀ 

ձեռ   նարկություններում, պետական կառավարման և տեղական ինք նա
կա   ռավարման մարմիններում և միջազգային կազմակերպությունների ՀՀ 
ներկայացուցչություններում: Յուրաքանչյուր ուսանողի համար փորձա
ռու  թյան վայրում նշանակվում է ղեկավար, իսկ ամբիոնի պրոֆեսորա դա
սախոսական հա մակազմից` փորձառության ղեկավար և/կամ փորձառու
թյան ընդհանուր համակարգող:

Նախքան փորձառության սկիզբը՝ յուրաքանչյուր ամբիոն, ելնելով 
իր մասնագիտության, ինչպես նաև փորձառության անցկացման վայր  
ընտր ված կազմակերպության բնույթից և առանձնահատկություններից, 
կազ մում է փորձառության ծրագրեր, որոնցում ներառում է ուսանողնե րին 
ուղղորդող առաջադրանքնե ր: 

Փորձառության գնահատումն իրականացվում է 20միավորային հա
մակարգով: Ամփոփ գնահատականը ձևավորվում է փորձառության ըն
թացքում՝ ըստ գնահատման 3 գործոնների` հաճախումներ, ամբիոնից 
նշա     նակված ղեկավարի և հաշվետվության պաշտպանության գնահատա
կաններ (աղյուսակ 5), և ըստ դրանց կշիռների՝ գրանցելով փորձառության 
ամ փո փաթերթում:

• Փորձառության հաշվետվության պաշտպանությունը կազմակեր
պում է ամբիոնի նիստով հաստատված հանձնաժողովը:

• Փորձառությունը համարվում է չհանձնած, եթե. 
  փորձառության ամփոփ գումարային գնահատականը փոքր է 

8ից,
  ուսանողի փորձառության հաճախումները պակաս են 40%ից, 
  սահմանված ժամկետում ուսանողը չի ներկայացրել փորձա ռու

թյան հաշվետվությունը:
• Փորձառության հաշվետվության պաշտպանությանը ներկայանալը 

պարտադիր պայման է դրական գնահատականի համար:
• Փորձառության պաշտպանությունը կազմակերպվում է մեկ անգամ: 
• Համապատասխան հաշվետվությունը չպաշտպանելու դեպքում 

փոր  ձառությունը գնահատվում է անբավարար:
• Փորձառության գնահատման համար վերահանձնում չի կազմա

կերպվում:
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4.5. Վերահանձնում  
• Վերահանձնումը կազմակերպվում է ուսանողի վերջնական հաշ

վարկային գնահատականի հիման վրա, երբ այն հա վա սար է  
«D»ի՝ քննության պարագայում կամ «U»ի ստուգարքի պարա
գայում, այսինքն` թվային արժեքով փոքր է 8ից (առանց կլորաց
ման):

• Վերահանձնման ենթակա առարկաների քանակը չի սահմանա
փակ վում: 

• Ե՛վ քննությամբ, և՛ ստուգարքով ավարտվող դասընթացների առա
ջին և երկրորդ վերահանձնումները գնահատվում են 012 միա վո
րով:

• Վերահանձնումների ժամանակ «անհատական աշխատանք», «ըն
թացիկ ակտիվություն և հաճախումներ» գործոններով ուսանողի 
ստացած գնահատականները պահպանվում են, և դրական գնա
հատական ստանալու համար անհրաժեշտ է ամփոփիչ վերա
հանձնման 12 միավորից հավաքել սահմանված անցողիկ շեմի 
պա կասող միավորը: 

• Տվյալ դասընթացից վերահանձնման մասնակցած ուսանողների 
վերջնական հաշվարկային գնահատականը ձևավորվում է ըստ 
«անհա տական աշխատանք» (եթե դա նախատեսված է դաս ըն
թացի ծրագրով), «ընթացիկ ակտիվություն և հաճախումներ» գոր
ծոնների և վերահանձնման գնահատակա նների հանրագումարի:

• Դիպլոմի հավելված է փոխանցվում վերահանձնումից հետո ձևա
վորված վերջնական գնահատականը: 

• Կիսամյակի արդյունքներն ամփոփելուց հետո, նախքան վերա
հանձ  նումը, դեկանատը ձևավորում է վերահանձնման թույլա
տրված ուսանողների ցանկը` դա հասանելի դարձնելով ուսանող
ներին և ամբիոններին: 

• Հաստատված ժամա նակացույցին համապատասխան՝ ուսանողը 
կարող է երկրորդ անգամ վերա հանձ նել տվյալ դասընթացը, եթե 
առաջին անգամ չի հաղթա հա րել դրական գնահատականի շեմը: 
Այս դեպքում առա ջին վերա հանձնման արդյունքը չի գումարվում 
հաշվարկված գնահա տա կանին:

• Առավելագույնը 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտք ունեցող 
ուսա  նողների համար առարկայական պարտքերի վերահանձ նու
մը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբին՝ 46րդ 
շաբաթների ընթացքում: 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտ քի 
դեպքում վերահանձնումների ժամանակ չեն պահպանվում «ան
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հա տա կան աշխատանք», «ընթացիկ ակտիվություն և հաճա խում
նե ր» գործոններով ուսանողի ստացած գնահատականները, և 
դրական գնահատականի շեմը հաղթահարելու համար անհրա
ժեշտ է հավաքել սահմանված 20 միավորի 40%ը: 

• Ընթացիկ ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցու 
ցա բերած ուսանողներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորա
կան ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների, 
իրա վունք է վերապահվում մինչև ավարտական ուսումնական 
տար  վա սկիզբը լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող 
ակադեմիական պարտքը՝ բուհի կողմից սահմանված կարգով և 
ժամկետներում ևս երկու անգամ վերահանձնելով համապա  տաս
խան առարկայական դասընթացների քննությունները, որոնց 
ցան կը հաստատում է բուհը՝ հաշվի առնելով առարկաների շարու
նակականության սկզբունքն ըստ ուսումնական պլանի:

• Ակադեմիական պարտք ունեցող ուսանողները, անկախ ՄՈԳից, 
չեն կա  րող օգտվել ուսումնառության անվճար համակարգի մրցույ
թին մասնակցելու իրավունքից, ինչպես նաև բուհի կողմից տրա
մա դրվող ուսման վարձի զեղչերից: 

• Արգելվում է վերահանձնել ողջ ուսումնառության ընթաց
քում ստա ցած դրական գնահատականը: 

5. ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Աղյուսակ 6

20192020 ուսումնական տարվա ժամանակացույցը
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Աղյուսակ 7
Ուսումնական տարվա 1ին կիսամյակի համարիչի և հայտարարի շաբաթներ

Աղյուսակ 9
Դասաժամեր

Աղյուսակ 8
20192020 ուսումնական տարվա 2րդ կիսամյակի համարիչի 

և հայտարարի շաբաթներ

6. ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ՀՊՏՀ գրադարանը ուսանողներին է տրամադրում հայերեն և օտա

րալեզու գրականություն, այդ թվում` գրքեր, ամսագրեր, ուսումնական ձեռ  
նարկներ, գիտաժողովերի նյութեր, ատենախոսություններ: Դրանք հասա
նելի են ինչպես ընթերցասրահներում, այնպես էլ պատվերի իրա կանացման 
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միջոցով: Գործում է նաև էլեկտրոնային գրադարան, որն առաջարկում է 
թվային գրքեր, գիտական հոդվածներ, բաց հասանելիությամբ շտեմարան
ներ: Էլեկտրոնային գրադարան կարելի է մուտք գործել հետևյալ հղու
մով` library.asue.am: Թվայնացված գրականությունը հասանելի է հիմն ա
կանում համալսարա նի տարածքում: Գրքեր կարելի է ներբեռնել նաև QR 
գրադարանից:

Սեպտեմբերից առաջին կուրսի ուսանողների համար կգործի բացա
ռապես էլեկտրոնային պատվերի և բաց դարակի համակարգը, որը հնա
րավորություն կընձեռի ստանալու անհրաժեշտ գրականությունն առանց 
նախապես պատվիրելու: Գրադարանից օգտվելու կանոններին կարելի է 
ծանոթանալ հետևյալ հղումով` https://asue.am/am/library/regulations:

Առցանց պատվերի կանոնները կարող եք տեսնել այս հղումով՝  
https://asue.am/upload/files/library/gradaran_online.pdf:

Գրքերի վերադարձի ժամկետներն են. ուսումնական գրակա նու
թյուն՝ մեկ կիսամյակ անց, գիտական և գեղարվես տական գրակա նու թյուն`  
15 օր անց:  Գրադարանի աշխատանքային ժամերն են 9:0017:30,
ընդ մի ջումը` 13:0013:30:



7. ԷՌԱԶՄՈՒՍ+ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
1.  Ուսանողները հնարավորություն ունեն մեկ կիսամյակ ուսումնառելու 

ՀՊՏՀ գործընկեր եվրոպական բուհերում` միջհամալսարանական 
պայ մանագրերի շրջանակներում:

2.  «Էռազմուս+» ծրագրին կարող են մասնակցել անգլերենին տիրապե
տող (B2C1 մակարդակ), բարձր առաջադիմությամբ այն ուսանողները, 
որոնք 1 տարի ուսումնառել են ՀՊՏՀում:

3  Կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ուսումնառու
թյան մեկնող ուսանողները ստանում են «Էռազմուս+» դրամաշնորհ, 
որը ներառում է ճանապարհածախսը և կեցության ծախսերը:

4  ՀՊՏՀ գործընկեր համալսարանների ցանկը, կրեդիտների փոխճա
նաչ  ման, դիմելու և ֆինանսավորման պայմանները հասանելի են 
ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքէջի «Միջազգային ծրագրեր» բաժնում:

Համալսարանը խրախուսում է ուսանողների գիտահետազոտական 
հմտությունների զարգացումը, ինչին նպաստում է «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնը: Ձգտելով իր նպաստը բերել Հայաստանի Հանրապետու   
թյան տնտեսական զարգացման, մրցունակության բարձրացման և պե
տա   կան կառավարման ռազմավարությունների մշակմանը՝ «Ամբերդը» 
կարճ ժամանակահատվածում իրականացրել է երեք տաս նյակի հասնող 
հետազոտություններ, որոնց մի զգալի մասը՝ ՀՀ Կա ռավարության ոլոր
տային նախարարությունների պատվերների շրջա նակում: Ներկա յում ՀՀ 
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտա կան հանձնա ժողո վի պաշ
տոնական գիտական խորհրդատուն է: 

Հետազոտական ծրագրերում, բացի ՀՊՏՀ ներկայացուցիչներից, 
ընդ      գրկվում են նաև համապատասխան բնագավառների փորձառու մաս

8. «ԱՄԲԵՐԴ» ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
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նագետներ` ինչպես պետական կառավարման համակարգից, այնպես էլ 
մասնավոր հատվածից:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի կենտրոնի աշխատանքներում 
ներգրավվում են ասպիրանտներ, մագիստրոսներ և բակալավրիատի 4րդ 
կուրսի բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներ: Դա իրականացվում է 
մրցութային հիմունքներով` ըստ հետևյալ չափանիշների.

• բարձր առաջադիմություն,
• տնտեսագիտության և վիճակագրության բնագավառների կիրառա

կան գիտելիքներ,
• համակարգչային հմտություններ,
• օտար լեզվի իմացություն,
• թիմային աշխատանքի կարողություն:
Մրցույթի հայտարարությունները զետեղվում են ՀՊՏՀ կայքէջում, 

ինչ   պես նաև ՀՊՏՀ և «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ֆեյսբուքյան 
էջերում:

ՀՊՏՀում գործում է Ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ), 
որն ունի կենտրոնական խորհուրդ և ֆակուլտետների խորհուրդ ներ` յու
րաքանչյուրն իր գիտական ղեկավարով: Ամեն տարի ՈՒԳԸն կազ մա
կերպում է ուսանողական գիտական նստաշրջան, որտեղ զե կույցներով 
հան դես են գալիս ՀՊՏՀ ուսանողները: Նրանցից լավագույններն արժա
նանում են մրցանակների, իսկ զեկուցումներն ամփոփվում են համա պա
տասխան ժողովածուում:

ՈՒԳԸ նստաշրջաններին մասնակցությունը ուսանողներին հնարավո
րություն է տալիս խորացնելու իրենց մասնագիտական գիտելիքները, զար
գացնելու վերլուծական միտքը և փորձ ձեռք բերելու ինքնուրույն գի տական 
ուսումնասիրություններ կատարելու և դրանց արդյունքները ներ կայացնե
լու գործում:

9. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 
 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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10. ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ             
 ԿԱՊԵՐԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը որդեգրել 
է թափանցիկ և հաշվետու գործելակերպ, որի իրագործման համար ներդրել 
է հանրության հետ հետադարձ կապի ամուր կառուցակարգեր: 

ՀՊՏՀ տեղեկատվական քաղաքականությունը, հանրության հետ հե
տադարձ կապի ապահովումն իրականացվում է հետևյալ պաշտոնական 
հարթակների միջոցով.

 ՀՊՏՀ պաշտոնական եռալեզու կայք` asue.am, 
 Facebook սոցիալական ցանցում՝ ՀՊՏՀ պաշտոնական էջ,
 «Տնտեսագետ» երկամսյա ամսագիր,
 Linkedin սոցիալական ցանցում՝ ՀՊՏՀ պաշտոնական էջ,
 Youtubeում՝ ՀՊՏՀ պաշտոնական ալիք,
 համագործակցություն ԶԼՄների հետ:
Շուրջ 8 տարի անխափան գործող համալսարանի պաշտոնական 

կայ քը (asue.am) 2018 թ. մարտին ներկայացավ նորովի: Նոր կայ   քը տեղե
կատվական հագեցվածությամբ, տեխնիկական և ձևավորման նոր լուծում
ներով համալսարանի շահառուներին և հասարակության լայն զանգ   ված
ներին հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու համալսարանի բոլոր 
կա րևոր փաստաթղթերին, տարեկան գործունեության մասին հաշ  վետվու
թյուններին, կարգերին, որոշումներին, օպերատիվորեն լուսաբա նում է բու
հական իրադարձությունները, ստորաբաժանումների աշխատան քը, ուսա
նողական անցուդարձը: ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի այցելուների թիվը 
տարեկան գրեթե 450 հազար է:

Շուրջ 20 հազար հետևորդ ունի բուհի պաշտոնական էջը Facebook 
սոցիալական ցանցում, որը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ 
https://goo.gl/koPW6l: 



Տեղեկատվական մյուս հարթակը «Տնտեսագետ» երկամսյա ամսա
գիրն է՝ 300 տպաքանակով, որը համալսարանականների շրջանում տա
րածվում է անվճար: Այն հասանելի է նաև առցանց՝ բուհի պաշտոնական 
կայքի համանուն խորագրի ներքո: 

2019 թ. մայիսին գործարկվել է ՀՊՏՀ պաշտոնական էջը Linkedin սո 
ցիալական ցանցում: Նույն ժամանակաշրջանում վերագործարկվել է տե  
սանյութերի բաժինը. տեսաբովանդակությունը հասանելի է Youtubeում՝ 
ՀՊՏՀ պաշտոնական ալիքում:

Հանրային կապերի զարգացումը կարևորվում է նաև զանգվածային 
լրատվամիջոցների հետ համագործակցությամբ: Համալսարանի կենսա
գոր ծունեության կարևոր միջոցառումներն ու իրադարձությունները հան
րային լուսաբանում են ստանում: ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքում առկա են 
զանգվածային լրատվամիջոցների հարյուրավոր անդրադարձները համալ
սարանի գործունեությանը և հաջողություններին:
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12. ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՎՃԱՐՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

Ուսանողներն 1ին կուրսի 1ին կիսամյակի ուսման վարձը պետք է 
վճա րեն մինչև սեպտեմբերի 15ը:

Ուսման վարձի գանձման համար Հայաստանի պետական տնտեսա
գիտական համալսարանում գործում են հետևյալ հաշվեհամարները.

•   հ/հ   900018001876,
•   ՀՎՀՀ 01503224: 
Վճարման հանձնարարականի նպատակ դաշտում անհրաժեշտ է 

լրացնել.
1. ուսանողի անուն, ազգանուն, հայրանուն,
2. ֆակուլտետ, մասնագիտություն, կուրս:

11. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՀՊՏՀ ուսանողական խորհուրդը ձևավորվել է 1994 թ.` որպես ուսա

նողության խնդիրներով զբաղվող ինքնակառավարման մարմին, որի գոր
ծունեությունը սահմանվում է ՀՀ օրենքների և համալսարանի կանո նա
դրության հիման վրա: Ուսխորհրդի նպատակներն են.

1. ուսանողների շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը,
2. ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը,
3. ուսումնակրթական և գիտական ոլորտներում աշխատանքների 

ծավալումը,
4. ազատ ժամանցի կազմակերպումը,
5. մարզական միջոցառումների անցկացումը,
6. ուսանողության շահերի ներկայացումը բուհական և արտա բու հա

կան ասպարեզում,
7. ուսանողներին տեղեկատվությամբ ապահովումը:
Ուսանողական խորհրդի գործունեությունը ֆինանսավորվում է ՀՊՏՀ` 

տվյալ տարվա հաստատված բյուջեով նախատեսված միջոցներից և այլ 
աղբյուրներից: 



Ð»é.` (+3741) 52 17 20
ü³ùë` (+37410) 52 88 64
¾É.Ñ³ëó»` info@asue.am 
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1.  Î²è²ì²ðØ²Ü ü²ÎàôÈîºî
Ð³Ý¹Çë³ëñ³Ñª 1-ÇÝ Ñ³ñÏ
¸»Ï³Ý³ïª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ
´áõý»ïª 1-ÇÝ Ñ³ñÏ
Èñ³ïí. ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ µ³ÅÇÝª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ µ³ÅÇÝª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ
è»Ïïáñ³ïª 3-ñ¹ Ñ³ñÏ
ÜÇëï»ñÇ ëñ³Ñª 3-ñ¹ Ñ³ñÏ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ÅÇÝª 3-ñ¹ Ñ³ñÏ
àõëáõÙÝ. ·áñÍÁÝÃ. Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý µ³ÅÇÝª 3-ñ¹ Ñ³ñÏ
Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý µ³ÅÇÝª 4-ñ¹ Ñ³ñÏ
Þ³ñáõÝ³Ï. ÏñÃáõÃ. ¨ í»ñ³å³ïñ³ëï. µ³ÅÇÝª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ
²ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ¨ ßñç. Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ µ³ÅÇÝª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ

2.  îÎ ºì ØîÐ ü²ÎàôÈîºî
¸»Ï³Ý³ïª 1-ÇÝ Ñ³ñÏ
§²Ùµ»ñ¹¦ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝª 10-ñ¹ Ñ³ñÏ

3.  üÆÜ²Üê²Î²Ü ü²ÎàôÈîºî
¸»Ï³Ý³ïª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ

4.  Ø²ðøºÂÆÜ¶Æ ºì ´Æ¼ÜºêÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü
     ü²ÎàôÈîºî

¸»Ï³Ý³ïª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ
´áõÅÏ»ïª 1-ÇÝ Ñ³ñÏ

5.  Ð²Þì²ä²Ð²Î²Ü Ð²Þì²èØ²Ü ºì ²àô¸ÆîÆ
     ü²ÎàôÈîºî

¸»Ï³Ý³ïª 1-ÇÝ Ñ³ñÏ

6.  îºÔºÎ²îì²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ÎºÜîðàÜ
Ø³ñ½³¹³ÑÉÇ×ª 1-ÇÝ Ñ³ñÏ
¶ñ³¹³ñ³Ýª 2-ñ¹, 3-ñ¹ Ñ³ñÏ
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ëñ³ÑÝ»ñª 3-ñ¹ Ñ³ñÏ

Ð³ëó»` ÐÐ, ºñ¨³Ý, Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 128

ÆÜüàðØ²îÆÎ²ÚÆ ºì ìÆÖ²Î²¶ðàôÂÚ²Ü ü²ÎàôÈîºî
¸»Ï³Ý³ïª 2-ñ¹ Ñ³ñÏ

Ð³ëó»` ÐÐ, ºñ¨³Ý, 0069, ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇ 77

www.asue.am

Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý



ÐäîÐ §îÝï»ë³·»ï¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ
ÐÐ, ºñ¨³Ý, Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 128

ÊÙµ³·Çñ` ê.²È²ìºð¸Ú²Ü
Ò¨³íáñáÕ` Ü.ÊâºÚ²Ü

àôê²ÜàÔÆ àôÔºòàôÚò
(³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)


