
Դուալ բարձրագույն կրթության (ԴԲԿ) իրականացման եռակողմ համաձայնագիր 

 

Վայր.................., ..…-ը ………………………2022թ.: 

Սույն համաձայնագիրը կարգավորում է .............................................................. 

(այսուհետ՝ «Բուհ») (հասցե՝ Հայաստան, ................................., հեռ.՝ 

............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. էլ փոստ՝.....................), ի դեմս Բուհի ռեկտոր 

..................................-ի,  

................................................................................................................................................... 

(այսուհետ՝ «Կազմակերպություն») (հասցե՝ 

……………………..………...............................……..………………......, 

հեռ.՝……...………, էլ փոստ՝…………………………) ի դեմս կազմակերպության 

………………………………….. ……….........................................,...………....…….-ի, և 

Բուհի …………………………………………………………………..մասնագիտության 

4-րդ կուրսի ուսանող ……………………...………………-ի (այսուհետ՝ «Ուսանող») 

(Հասցե՝…………................................... հեռ.՝…………………, էլ 

փոստ՝........................................) միջև հարաբերությունները: 

 

Հոդված 1. Համաձայանգրի առարկան 

1.1. Սույն համաձայնագրի առարկան Կազմակերպությունում Ուսանողի՝ ԴԲԿ 

կազմակերպումն է՝ համաձայն ................................................ մասնագիտության 

շրջանակում «Դուալ բարձրագույն կրթության կազմակերպման ուղեցույցի» 

(այսուհետ՝ «Ուղեցույց») դրույթների : 

 

Հոդված 2. ԴԲԿ նպատակը, անցկացումը և տևողությունը 

2.1. ԴԲԿ-ն նպատակ ունի ապահովելու ուսանողի տեսական գիտելիքների 

գործնական կիրառությունը, աշխատավայրում Ուսանողի գործնական ուսուցումը 

և աշխատանքային փորձի միջոցով մասնագիտական հմտությունների ու 

անձնական կարողությունների ձեռքբերումն ու զարգացումը՝ համաձայն 

Ուղեցույցի հավելված 2-ում արտացոլված աշխատանքների ու ԴԲԿ 



վերջնարդյունքների:  

2.2. ԴԲԿ իրականացման համար Կազմակերպությունում նշանակված 

պատասխանատուն է՝ 

……………..……………….…………………… Պաշտոնը՝ ……………………………… 

Հեռախոս՝ ..……………………Էլ. փոստ՝  ……..…………………...................………… 

2.3. Բուհում ԴԲԿ համակարգողն է՝ 

…………………………….….………………… Պաշտոնը՝ ……………………………… 

Հեռախոս՝ ..……………………Էլ. փոստ՝  .……..…………………...................………… 

2.4. ԴԲԿ կիրականացվի 2022թ. .............................-ից 2023թ. .........................-ը՝ 

համաձայն Ուղեցույցի հավելված 2-ում սահմանաված փոխատեղման: 

 

Հոդված 3. Բուհի պարտավորությունները 

3.1. Ըստ առարկաների ԴԲԿ բովանդակությունը և իրականացման ժամկետներն ու 

ձևը հնարավորինս համաձայանեցնել Կազմակերպության արտադրական փուլին 

ու առաջնահերթություններին: 

3.2. ԴԲԿ իրականացման ընթացքում աջակցել Կազմակերպությանը 

կազմակերպչական և մանկավարժական հարցերում: 

3.3. Կազմակերպությունից մենթորների համար ակադեմիական տարվա սկզբին 

կազմակերպել ԴԲԿ գծով մանկավարժական վերապատրաստում: 

3.4. Կազմակերպության պահանջով Բուհը պարտավորվում է պահպանել ԴԲԿ 

ավարտին պատրաստվող ավարտական աշխատանքում արտացոլված 

աշխատանքների և արդյունքների, ինչպես նաև ԴԲԿ ղեկավար-դասախոսի՝ 

Կազմակերպության այցի ընթացքում ունեցած տեղեկտվության գաղտնիությունը: 

 

Հոդված 4. Ուսանողի պարտավորությունները 

4.1. ԴԲԿ ընթացքում Ուսանողը ենթարկվում է Կազմակերպության ներքին 

կանոնակարգին, ԴԲԿ պատասխանատուի և մենթորի ցուցումներին, պահպանում 

է աշխատանքային կարգապահությունը, ժամերը և անվտանգության կանոնները: 

Ուսանողը պահպանում է նաև իր տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերի և 



տեղեկատվության գաղտնիությունը:  

4.2. Կազմակերպության պահանջով Ուսանողը պարտավորվում է պահպանել 

ԴԲԿ ավարտին պատրաստվող ավարտական աշխատանքում արտացոլված 

աշխատանքների և արդյունքների գաղտնիությունը: Ուսանողը պարտավորվում է 

նաև չօգտագործել աշխատանքների արդյունքներն անձնական նպատակներով 

կամ այլ կազմակերպությունների համար:  

4.3. ԴԲԿ ընթացքում ժամանակավոր՝ հիվանդության, անհետաձգելի դեպքերի և 

այլ հարգելի պատճառով բացակայության դեպքում Ուսանողը պարտավոր է 

ներկայացնել հարգելի բացակայությունը հաստատող փաստաթուղթ (բժշկական 

տեղեկանք ժամանակավոր անաշխատունակության մասին, պատճառաբանված 

զեկուցագիր): Հարգելի պատճառով բացակայելու մասին ուսանողը նախ տեղյակ է 

պահում բուհում ԴԲԿ համակարգողին՝ բացակայության պատճառը ի հայտ 

գալուց հետո եռօրյա ժամկետում: Համապատասխան փաստաթղթի բնօրինակը 

Ուսանողը ներկայացնում է ԴԲԿ պատասխանատուին՝ կազակերպություն 

ներկայանալու առաջին օրը, իսկ պատճեն՝ բուհում ԴԲԿ համակարգողին: 

 

Հոդված 5. Կազմակերպության պարտավորությունները 

5.1. Կազմակերպությունում ապահովել համապատասխան պայմաններ Ուսանողի 

կողմից նախատեսված աշխատանքների կատարման/աշխատանքներին 

Ուսանողի մասնակցության և  Ուսանողի գործնական ուսուցման համար: 

5.2. Իրականացնել Ուսանողի աշխատանքների  ուղղորդում և համակարգում: 

5.3. Բուհի հետ համագործակցաբար իրականացնել Ուսանողի աշխատանքների, 

վերջնարդյունքների և պահվածքի ընթացիկ և ավարտական գնահատում: 

 

Հոդված 6. Վարձատրություն 

6.1. Սույն Համաձայնագիրը կողմերի վրա լրացուցիչ ֆինանսական 

պարտավորություններ չի դնում: 

6.2. Համաձայն սովորողի իր կարգավիճակի՝ Ուսանողը կազմակերպության 

կողմից չի վարձատրվում: Կազմակերպությունը կարող է իր հայեցողությամբ 



սահմանել դրամական փոխհատուցում կամ պարգև: Վերջինիս չափը և 

նպատակահարմարությունը որոշում է Կազմակերպությունը:  

 

Հոդված 7. ԴԲԿ գնահատումը 

7.1. ԴԲԿ սկզբում, ընթացքում և վերջում կազմակերպվում է ԴԲԿ համակարգողի, 

ԴԲԿ պատասխանատուի, մենթորի, ԴԲԿ ղեկավար-դասախոսի և Ուսանողի 

հանդիպում Կազմակերպությունում: 

7.2. ԴԲԿ ավարտին Ուսանողը ներկայացնում է ավարտական աշխատանք՝ 

համաձայն կրթական ծրագրի պահանջների: 

7.3. ԴԲԿ ավարտական աշխատանքի շրջանակը հստակեցվում է ԴԲԿ կեսին՝ 

Ուսանողի, մենթորի և ԴԲԿ ղեկավար-դասախոսի հանդիպման ժամանակ:  

7.4. Կազմակերպությունը Ուսանողին հանձնում է ԴԲԿ անցկացման մասին 

հավաստագիր, որտեղ նշվում է դրա տևողությունն ու բնույթը:  

 

Հոդված 8. Համաձայնագրի դադարեցումը 

Համաձայնագրի կետերից որևէ մեկի խախտման դեպքում կողմերն ունեն այն 

դադարեցնելու իրավունք: Սույն համաձայնագրի դադարեցումը կատարվում է 

նամակի միջոցով ծանուցմամբ և ուժի մեջ է մտնում ծանուցման պահից:  

Հոդված 9. Եզրափակիչ դրույթներ 

9.1 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երեք հավասարազոր օրինակից: 

 

Կազմակերպություն 

 

.................................. 

անուն, ազգանուն 

.................................. 

ստորագրություն և կնիք 

Բուհ 

 

.................................. 

անուն, ազգանուն 

.................................... 

ստորագրություն և կնիք 

Ուսանող  

 

.................................. 

անուն, ազգանուն 

................................. 

ստորագրություն  

 


