
1.   ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ/ՀԱՅՑՈՐԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 
 

1.1. Ասպիրանտուրայում ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով, անվճար և 

վճարովի հիմունքներով: Առկա ձևով ուսուցման տևողությունը չի գերազանցում 3 (երեք) 

տարին, իսկ հեռակա ձևով ուսուցման տևողությունը՝ 4 (չորս) տարին:  

1.2. Հայցորդական համակարգում ուսուցումն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով: 

Ուսուցման տևողությունը չի գերազանցում 5 (հինգ) տարին:  

1.3. Ասպիրանտուրայում/հայցորդական համակարգում ուսուցման լրիվ բեռնվածությունը 

համարժեք է 180 կրեդիտային միավորի, որը բաղկացած է երկու փոխկապակցված մասերից՝ 

կրթական և հետազոտական: 50 կրեդիտը նախատեսվում է կրթական, 130 կրեդիտը՝ 

հետազոտական բաղադրիչին (Հավելված 5): 

1.4. Ասպիրանտուրայում/հայցորդական համակարգում ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպվում է գարնանային և աշնանային շրջաններով՝ հետևյալ 

ժամանակահատվածում՝ 

 աշնանային  շրջան- նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 

 գարնանային շրջան- մարտ-ապրիլ: 

1.5. Իրականացված դասընթացների ամփոփիչ ստուգումները և լուծարքները կազմակերպվում են 

ըստ հետևյալ ժամանակացույցի. 

Աշնանային շրջան 

  Ամփոփիչ ստուգումներ- հունվարի 8-ից 30-ը 

  I լուծարքային շրջան-փետրվարի 5-ից 15-ը 

 II լուծարքային շրջան- փետրվարի 20-ից 28-ը 

Գարնանային շրջան 

  Ամփոփիչ ստուգումներ- հունիսի 1-ից 30-ը 

  I լուծարքային շրջան-հուլիսի 1-ից 10-ը 

  II լուծարքային շրջան-սեպտեմբերի 1-ից 15-ը 

1.6. Ամփոփիչ ստուգումների գնահատման գործընթացն իրականացվում է ըստ ՇՊՀ-ում 

հետազոտողի գիտելիքների գնահատման սանդղակի (Հավելված 6) 

1.7. Բազմագործոնային (վերջնական) գնահատականը ձևավորվում է երկու գործոնների հիման 

վրա` համապատասխան կշիռներով. անհատական աշխատանք` 30%, ամփոփիչ ստուգում` 

70%: 

1.8. Կրթական բաղադրիչի ոչ մասնագիտական դասընթացների անցումային շեմ համարվում է 

61 միավորը, իսկ մասնագիտական դասընթացներինը՝ 75 միավորը: 

1.9. Կցագրումից հետո՝ մինչ որպես ասպիրանտ/հայցորդ հրամանագրվելը, հետազոտողը 

տասնօրյա ժամկետում պարտավոր է վճարել առնվազն մեկ ամսվա վարձավճարը՝  ուսման 

վարձը հավասարաչափ բաժանելով տվյալ ուսումնական տարվա ամիսների թվին, որով 

կսահմանվի ամսական վճարի նվազագույն չափը: 

1.10.  Որպես ասպիրանտ/հայցորդ հրամանագրվելուց և ռեկտորի հետ պայմանագիր կնքելուց 

հետո եռամսյա ժամկետում հետազոտողը պետք է Համալսարանի Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն ներկայացնի. 

1.10.1. գիտական ղեկավարի և ատենախոսության թեմայի հաստատման վերաբերյալ 

քաղվածք՝ ՀՀ ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից թույլատրված հաստատության 

կողմից, 

1.10.2. տվյալ մասնագիտության համար գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 

ուսումնահետազոտական աշխատանքների պլանի (Հավելված 7) հիման վրա 

գիտական ղեկավարի և ասպիրանտի/հայցորդի կողմից մշակված 

ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական և հետազոտական 



աշխատանքի անհատական պլաններ (Հավելված 8,9), որոնք  պետք է հաստատվեն 

համապատասխանաբար գիտական խորհրդի և թողարկող ամբիոնի կողմից 

(պլանների նախնական տարբերակներ անհրաժեշտ է երկամսյա ժամկետում 

ներկայացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոն)ֈ  

1.11. Գիտական ղեկավարի հաստատումից հետո ասպիրանտի/հայցորդի և գիտական ղեկավարի 

միջև կնքվում է համաձայնագիր (Հավելված 10) 

1.12. Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանը հարկավոր է կազմել 

յուրաքանչյուր տարվա համար՝ նախատեսելով՝ 

 առկա համակարգի ասպիրանտի համար առնվազն 40 կրեդիտ, 

 հեռակա համակարգի ասպիրանտի համար առնվազն 30 կրեդիտ, 

 հայցորդի համար առնվազն 20 կրեդիտ: 

1.13. Որպես ասպիրանտ/հայցորդ հրամանագրվելուց հետո ուսումնառության ընթացքում 

հետազոտողը պարտավոր է ուսումնասիրել ուսումնահետազոտական աշխատանքների 

անհատական պլանով նախատեսված դասընթացները, տպագրել անհրաժեշտ 

քանակությամբ հոդվածներ, ավարտել ատենախոսությունը, համապատասխան 

հաստատությունում հանձնել մասնագիտական որակավորման քննություն(ներ)ը և 

անցկացնել ատենախոսության նախնական քննարկում՝ կուտակելով համապատասխան 

կրեդիտները: 

1.14. Ասպիրանտին համապատասխան ամբիոնի կողմից տարեկան հատկացվում է առնվազն 36 

ժամ գիտամանկավարժական կամ հետազոտական ծանրաբեռնվածությունֈ   

1.15. Ասպիրանտուրայում առկա ուսուցման ձևով ուսանելու ժամանակը համարվում է 

գիտամանկավարժական ստաժ: 

1.16. Եթե Համալսարանում հնարավոր չէ իրականացնել ուսումնահետազոտական 

աշխատանքների անհատական պլանով նախատեսված դասընթացները, ապա դրանց 

ուսուցումը պայմանագրային հիմունքներով կարող է իրականացվել այլ 

հաստատությունում՝ Համալսարանի միջոցների հաշվին: 

1.17. Ասպիրանտը/հայցորդը, ըստ ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական 

պլանի, յուրաքանչյուր տարվա վերջին Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման 

և կառավարման կենտրոն  է ներկայացնում հաշվետվություն (Հավելված 11) և 

ատեստավորվում ամբիոնի կողմից: Համալսարանի համապատասխան ամբիոնում և 

ֆակուլտետի խորհրդում, անհրաժեշտության դեպքում նաև գիտական խորհրդում, 

պարբերաբար լսվում և քննարկվում են ասպիրանտների/հայցորդների ու նրանց 

ղեկավարների հաշվետվությունները: 

1.18. Ասպիրանտը/հայցորդը ամբիոնի կողմից չի ատեստավորվում ուսումնահետազոտական 

աշխատանքների անհատական պլանով տվյալ տարում նախատեսված կրեդիտների 20%-ից 

ավելին չկուտակելու դեպքում: Այդ դեպքում իրականացվում է պայմանական 

ատեստավորում՝ սահմանելով հստակ ժամկետ առկա թերությունները շտկելու համար: 

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանով նախատեսված, սակայն  

չկուտակած կրեդիտները, որ չեն գերազանցում 20%-ի շեմը, գումարվում են ատեստավորում 

անցած ասպիրանտի/հայցորդի՝ հաջորդ տարվա համար նախատեսված կրեդիտներին: Այդ 

կրեդիտների համար կատարվում է հավելյալ վճարում՝ ըստ 1 կրեդիտի համար սահմանված 

գումարի: 

1.19. Պայմանական ատեստավորման դեպքում թողարկող ամբիոնի կողմից սահմանված 

ժամկետում ասպիրանտը/հայցորդը ներկայացնում է կրկնակի հաշվետվություն, որի 

արդյունքում. 



 ատեստավորվում է, եթե չկուտակած կրեդիտները չեն գերազանցում պայմանականորեն 

ատեստավորված տարում ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական 

պլանով նախատեսված կրեդիտների 20%-ը, 

 հեռացվում է՝ հակառակ դեպքում: 

1.20.  Ատեստավորում չանցած ասպիրանտը/հայցորդը Համալսարանի ռեկտորի հրամանով 

հեռացվում է հետազոտողի կրթական համակարգից: 

1.21. Գիտական հետազոտություններ կատարելիս ասպիրանտն/հայցորդն օգտվում է 

Համալսարանի գիտական սարքավորումներից,  լաբորատորիաներից,  համակարգչային 

տեխնիկայից,  գրադարանային պաշարներից,  գործուղումների իրավունքից (ըստ 

Համալսարանում սահմանված կարգի) և այլն: 

1.22. Համալսարանից հեռացված/ազատված ասպիրանտն/հայցորդն առնվազն մեկ կիսամյակ 

հետո կարող է վերականգնվել հետազոտողի կրթական աստիճանի համապատասխան 

կուրս վճարովի հիմունքով ուսումը շարունակելու համար՝ հիմնավորելով գիտական 

ղեկավարի ու ատենախոսության թեմայի փոփոխումը կամ պահպանումը և ներկայացնելով 

ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական և հետազոտական 

աշխատանքների անհատական նոր պլաններ: 

1.23. Վերականգնված ասպիրանտ/հայցորդի ատենախոսության թեմայի լրիվ փոփոխության 

դեպքում ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանի հետազոտական 

բաղադրիչից նախկինում կուտակած կրեդիտները հաշվի չեն առնվում, իսկ մասնակի 

փոփոխության դեպքում թողարկող ամբիոնի կողմից կատարվում է նախկինում կուտակած 

կրեդիտների վերահաշվարկ՝ համապատասխան հիմնավորմամբ: 

1.24. Ատենախոսությունը չպաշտպանած ասպիրանտին/հայցորդին իր ցանկությամբ 

Համալսարանի կողմից անվճար տրվում է ակադեմիական տեղեկանք՝ 

ասպիրանտի/հայցորդի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը Համալսարանի 

ռեկտորին ներկայացնելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

1.25. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտին ուսման ընթացքում տարեկան տրվում է երկամսյա 

արձակուրդ՝ կրթաթոշակի պահպանմամբ:  

1.26. Յուրաքանչյուր գիտական ղեկավար կարող է միաժամանակ ունենալ 5-ից ոչ ավելի 

ասպիրանտ և հայցորդ: 

1.27. Ասպիրանտի/հայցորդի գիտական ղեկավարի աշխատանքի վարձատրությունը կատարվում 

է  ըստ պայմանագրի ՝ մեկ ասպիրանտի/հայցորդի համար տարեկան 50 ժամ հաշվարկովֈ 

1.28. Ռեկտորը կարող է ամբիոնի առաջարկությամբ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 

ասպիրանտի/հայցորդի գիտական ղեկավարի աշխատավարձին  հավելավճար  սահմանել՝ 

համապատասխան հիմնավորմամբ: 

1.29. Համալսարանն իր միջոցների հաշվին համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման 

դեպքում ուսման վարձավճարն ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցում է 

(մասնակի զեղչերի կիրառմամբ) հետևյալ կարգավիճակ ունեցող անձանց՝ 

 1-ին կամ 2-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող հետազոտողներ, 

 առանձնահատուկ դեպքերում Համալսարանի ռեկտորի առաջարկությամբ և 

մանդատային հանձնաժողովի որոշմամբ՝ այլ կարգավիճակ ունեցող հետազոտողներ: 

1.30.  Վարձավճարի զեղչման նպատակով հետազոտողները ռեկտորին դիմում կարող են 

ներկայացնել աշնանային և գարնանային շրջանների դասընթացների մեկնարկից հետո՝ 2 

շաբաթվա ընթացքում (1-ին կուրսի հետազոտողները վարձավճարի զեղչման 

հնարավորությունից կարող են օգտվել սկսած գարնանային շրջանից):  

1.31. Ներկայացված դիմումները քննարկվում են Համալսարանի մանդատային հանձնաժողովի 

կողմից, որի արդյունքների հրապարակումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 



հետազոտողները կարող են դիմում-բողոք ներկայացնել ռեկտորին: 

 


