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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ 
  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր 

իրականացնող կազմակերպությունների (այսուհետ` հաստատություններ) ասպիրանտուրայի 

ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

2. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբից առնվազն 6 ամիս առաջ Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը (այսուհետ՝ նախարարություն) 

հաստատություններից ստացած հայտերի հիման վրա, սահմանված կարգով, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում համապատասխան 

ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և առկա 

ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը:  

3. Ասպիրանտուրայում, դոկտորանտուրայում և հայցորդության համակարգում սույն կարգով 

չկարգավորվող հարաբերությունները կարող են կարգավորվել տվյալ հաստատության սահմանած 

կանոնակարգով: 

   

IV. ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ 

  

48. Դոկտորանտուրայի տևողությունը չի գերազանցում 3 տարին:  

49. Դոկտորանտուրայում ձևակերպվում են այն անձինք, ովքեր ունեն գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճան և ներկայացնում են գիտական, տնտեսական կամ սոցիալ-

մշակութային նշանակություն ունեցող հիմնարար և (կամ) կիրառական հետազոտությունների 

ծրագիր (նախագիծ): 

50. Դոկտորանտուրայում ձևակերպվելու համար անձի կամ նրա լիազորած անձի կողմից 

դիմումը տրվում է համապատասխան հաստատության ղեկավարի անունով՝ կցելով հետևյալ 

փաստաթղթերը՝ 

1) գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագրի պատճենը (այլ երկրներում 

գիտական աստիճանի վկայագիր ստացածների համար՝ նաև բարձրագույն որակավորման 

հանձնաժողովի կողմից տրված համապատասխանեցման հավաստագիրը). 



2) դոկտորական ատենախոսության պլանը. 

3) ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար (3 x 4 չափսի).  

4) հրատարակված գիտական աշխատությունների, գյուտերի և հայտնագործությունների, 

ինչպես նաև կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների հաշվետվությունների ցանկը: 

51. Համաձայն հաստատության սահմանած կարգի՝ հաստատության ղեկավարի հրամանով 

դոկտորանտը ձևակերպվում է դոկտորանտուրայում, և նրա հետ կնքվում է պայմանագիր:  

52. Դոկտորանտի համար սահմանված ժամկետում դոկտորանտը պետք է կատարի 

դոկտորական ատենախոսության պլանով նախատեսված աշխատանքները՝ ավարտի 

ատենախոսությունը և համապատասխան հաստատությունում անցկացնի ատենախոսության 

նախնական քննարկում: 

53. Դոկտորանտը կարող է ունենալ գիտական խորհրդատու, ով հաստատվում է գիտական 

(գիտատեխնիկական) խորհրդի և նշանակվում հաստատության ղեկավարի կողմից։ 

54. Հաստատության գիտական (գիտատեխնիկական) խորհուրդը, դոկտորանտների 

ծրագրին համապատասխան, տարեկան մեկ անգամ լսում է դոկտորանտի հաշվետվությունը: 

55. Գիտական հետազոտություններ կատարելիս՝ դոկտորանտն օգտվում է հաստատության 

գիտական սարքավորումներից, լաբորատորիաներից, համակարգչային տեխնիկայից, 

գրադարաններից, գործուղումների իրավունքից, հանրակացարանից և այլն:  

56. Դոկտորանտների գիտական խորհրդատուների աշխատանքի վարձատրությունը 

կատարվում է հաստատության կողմից սահմանված կարգով և չափով:  

  

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

 

 


