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Կապու յտով հանումնե րը ,  կարմիրով՝  ավե լացումները:  

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ  ՊԱ3ՄԱՆԱԳԻՐ  N Ք/15-0 22  

 

Ք. Երևան                                                                                                                      « 01»   սեպտեմբերի 2016    թ.  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Ուսումնառության պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կնքում են ՀՀ ԿԳՆ (այսուհետ` Նախարարություն) 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` Կրթահամալիր)  քոլեջը  (այսուհետ` քոլեջ), ի 

դեմս տնօրեն (այսուհետ՝ Տնօրեն) ________________, ով գործում է կանոնադրության համաձայն, ___________կուրսի 

ուսանող   (այսուհետ` Ուսանող) ____________________  կամ օրինական ներկայացուցիչը` ________________ (այսուհետ՝ 
Օրինական ներկայացուցիչ),  որպես Ուսանողի կրթության պատասխանատուներ (այսուհետ՝ Կողմեր), Ուսանողի 

կրթությունը Քոլեջում կազմակերպելու համար։ 

Պայմանագիրը կազմված է ՀՀ  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության մասին Օրենքի  (այսուհետ` Օրենք), Կրթահամալիրի զարգացման ծրագրի, քոլեջի  ուսումնական պլանների և 

Նախարարի հաստատած օրինակելի պայմանագրի հիման վրա: 

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆ 

 

1. Օրենքով սահմանված կարգով Կրթահամալիրում իրականացվում է «Ստեղծողի դպրոց. անհատի կրթական 

պատվեր, մեդիակրթություն» «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց» հեղինակային կրթական ծրագիր (պետական 

այլընտրանքային (հեղինակային) կրթական ծրագիր (այսուհետ՝ Ծրագիր): Ծրագիրն ապահովում է կրթություն 

բոլորի համար: 

2. Պայմանագրի առարկան ուսանողի` ___________________________ մասնագիտության գծով ուսումնական պլանի և 

առարկայական ծրագրերի համաձայն ուսուցումն է: 

3. Ուսման տևողությունը _______ տարի է: 

4. Քոլեջը Կրթահամալիրի  մասնաճյուղ է և իրականացնում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), 

միջին մասնագիտական կրթական  ծրագրեր։  

5. Քոլեջը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական  Ծրագրի շրջանակում 

կազմակերպում է ՍովորողիՈւսանողի ուսումնական պլանով որոշված լրացուցիչ կրթական ծառայություններ 

(այսուհետ` լրացուցիչ ծառայություն). 

 ուսուցման կազմակերպում անհատական թվային միջոցով, ուսումնական տարածքում անլար համացանցով. 

 ուսուցման մեջ կայքերի, դասավանդողների և սովորողի Ուսանողի անհատական և խմբային ուսումնական 

բլոգների, էլեկտրոնային օրացույց-օրագրերի, էլեկտրոնային փոստերի գործածում. 

 ուսումնական կաբինետում, լաբորատորիայում, ընթերցարանում էլեկտրոնային գրատախտակի, 

տեսապրոյեկտորի և թվային այլ միջոցների կիրառում.  

 մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում փոքրաքանակ խմբերով 

 սովորողիՈւսանողի ընտրությամբ՝ երկրորդ մասնագիտության ուսուցում։ 

 

 

2. ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ Ուսուցումը կազմակերպվում է նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական պետական չափորոշչին (այսուհետ՝  Չափարոշիչ) 
համապատասխան, Ուսանողի` սահմանված կարգով հաստատվող տարեկան ուսումնական պլանի (Պայմանագրի 

հավելված 1) հիման վրա։  

1. Ուսանողի ընդունելությունը Քոլեջ իրականացնում է ՀՀ ԿԳՆ նախարարի սահմանված կարգով: Ուսանողը, 

Օրինական ներկայացուցիչը Քոլեջ է ներկայացնում Օրենքով սահմանված փաստաթղթեր, Ուսանողը ունի նաև 

սահմանված կարգով լրացվող էլեկտրոնային գործ: 

2. Քոլեջի  ուսումնական խմբերը (կուրսերը) կազմավորվում են սահմանված կարգով: Ուսուցման կազմակերպման 

հիմնական ձևը ուսումնական պարապմունքն է։ Ուսումնական անընդհատ պարապմունքի տևողությունը 45 րոպե 

է։ Ուսումնական պարապմունքները կազմակերպվում են սահմանված կարգով, ըստ հաստատված դասացուցակի և 

ժամանակացույցի:  

3. ՍովորողըՈւսանողը և դասավանդողը դպրոց Քոլեջ են հաճախում անհատական ուսումնական նեթբուքով կամ 

համարժեք այլ թվային միջոցով։  

4. Ուսանողը Կրթահամալիրի գրադարանի բաժանորդն է, սահմանված կարգով օգտվում է գրադարանի տպագիր և 

էլեկտրոնային ուսումնական միջոցներից, նյութերից: 

5. Ընթացիկ, ամփոփիչ ստուգումներն իրականացվում են Ծրագրով նախատեսված ժամկետներում և սահմանված 

կարգով: Ուսանողը սահմանված կարգով ընդգրկվում է լրացուցիչ կրթության պարապմունքներում:  

6. Ուսումնական պլանով որոշված պարապմունքներին Ուսանողի մասնակցությունը պարտադիր է: Պարապմունքից 

բացակայությունը, դրա լրացումը կատարվում են սահմանված կարգով: Անհարգելի բացակայող Ուսանողի 

Պայմանագիրը սահմանված կարգով լուծվում է: Ուսանողի չհաճախելու համար Օրինական ներկայացուցիչը կրում 

է պատասխանատվություն:  

7. Կանոնները չպահպանելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում օրենքով և սահմանված կարգով ուսանողների 

նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը` ա) նկատողություն, բ) խիստ 

նկատողություն: 

http://www.edu.am/index.php?id=129&topMenu=-1&menu1=85&menu2=89
http://www.edu.am/index.php?id=129&topMenu=-1&menu1=85&menu2=89
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8. Քոլեջը կարող է միակողմանի, տասն օր առաջ տեղյակ պահելով Ուսանողին, Օրինական ներկայացուցչին, 

սահմանված կարգով լուծել Պայմանագիրը, եթե  Ուսանողը, Օրինական ներկայացուցիչը չեն պահպանել 

պայմանագրային դրույթները, կամ Ուսանողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի յուրացմանը 

ներկայացվող նվազագույն պահանջները: 

 

 

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ 

 

1. Պայմանագրով սահմանված Քոլեջի կողմից մատուցող  լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մեկ 

ուստարվա համար վճարել.  

 

I  կուրս`  50 000 դրամ (Հիսուն հազար դրամ) 

II կուրս`  50 000 դրամ (Հիսուն հազար դրամ) 

III կուրս`  50 000 դրամ (Հիսուն հազար դրամ) 

 

 

2. Պայմանագրով որոշված վճարումները սահմանված կարգով կատարվում են փոխանցումով` կրթահամալիրի 

հաշվարկային հաշվին. կիսամյակային՝ սեպտեմբերին և հունվարին կամ ամսական` վճարելով գումարի 

10%-ի չափով: Ամսական վճարման դեպքում վճարումը կատարել մինչև տվյալ ամսվա 5-ը` այն հաշվով, որ 

առաջին հինգ ամիսների համար վճարումը կատարված լինի մինչև դեկտեմբերի 20-ը, իսկ երկրորդ հինգ 

ամիսների համար՝ մինչև մայիսի 20-ը: 

3. Ստացված ծառայությունների և վճարված գումարի անհամապատասխանության դեպքում, կրթահամալիրը 

վերադարձնում է տարբերությունը:  

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Կողմերի    իրավունքներն    ու    պարտականությունները    սահմանվում    են    ՀՀ  Սահմանադրությամբ, 

օրենսդրությամբ, Կանոններով, Կանոնադրությամբ, Պայմանագրով։  

1. Տնօրենը պարտավոր է՝ 

1) մինչև Պայմանագրի կնքումը Ուսանողին և Օրինական ներկայացուցչին ծանոթացնել առաջարկվող 

Պայմանագրին, կրթահամալիրի կանոնադրությանը, Կանոններին, Ծրագրին, Կարգերին (mskh.am). 

2) Ուսանողի առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման դժվարությունները 

կանխարգելու, վերականգնելու նպատակով տարին առնվազն մեկ անգամ սահմանված կարգով անցկացնել 

բժշկական (պրոֆիլակտիկ) հետազոտություն. առողջական վիճակի պատճառով ժամանակավորապես 

հաճախել չկարողացող կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող Ուսանողի համար 

սահմանված կարգով կազմակերպել հեռավար, առցանց կամ տնային ուսուցում. 

3) Քոլեջում ուսուցումը կազմակերպել Ծրագրի և Չափորոշչի պահանջներին համապատասխան` Ուսանողի 

համար ապահովելով Ծրագրով և Չափորոշչով սահմանված գիտելիքների, կարողությունների, արժեքների 

ընդհանրական որակական մակարդակը. 

4) հարգանքով վերաբերվել Ուսանողի իրավունքներին ու ազատություններին՝ միաժամանակ կարևորելով 

քաղաքացիական գիտակցության,  

5) ստեղծել Ուսանողի առողջության, հիգիենայի, սննդի, հանգստի,    ֆիզիկական    և    հոգևոր զարգացման համար    

անհրաժեշտ    պայմաններ. 

6) ապահովել Ուսանողի կյանքի անվտանգության պայմանները, միաժամանակ իրագործելով նրա շահերի դեմ 

ուղղված ոտնձգություններից պաշտպանելու իրավաչափ  գործողություններ, ինչպես նաև թմրեցնող նյութերից, 

պայթուցիկ պարագաներից, մուրացկանությունից, թափառաշրջիկությունից, և այլ բնույթի քրեածին, հանցավոր 

արարքներից հետ պահող, կանխարգելող միջոցառումներ. 

7) սահմանված կարգով ապահովել ուսանողների մասնակցությունը Քոլեջի կառավարմանը` առավելագույնս 

խթանելով ինքնուրույնությունը և անհատական պատասխանատվությունը։ 

Տնօրենի իրավունքները որոշված են Կանոնադրությամբ, Կանոններով, Կարգերով:  

2. Ուսանողը  պարտավոր է՝ 

1) կատարել Քոլեջի կանոնադրության պահանջները և պահպանել ներքին կարգապահական կանոնները,  

2) հաճախել ուսումնական պլանով նախատեսված պարապմունքներին և սահմանված ժամկետներում կատարել 

ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով նախատեսված գործառույթները,  

3) Քոլեջ հաճախել անհատական ուսումնական միջոցներով (նեթբուքով, նոթբուքով կամ հավասարազոր 

տեխնիկական այլ միջոցով), տանը ունենալ և գործածել համացանց, 

4) խնամքով վերաբերվել Քոլեջի գույքին` վնաս  պատճառելու դեպքում հատուցել նյութական վնասը,  

5) հարգել աշխատողների և ուսանողների իրավունքներն ու արժանապատվությունը,  

6) չծխել, չօգտագործել ոգելից խմիչքներ, հոգեմետ, թմրեցնող նյութեր, չունենալ ծխախոտ, ոգելից խմիչք, զենք, 

զինամթերք, թունավոր, պայթուցիկ պարագաներ, առարկաներ, մարմնի վրա դաջվածք, զերծ մնալ 

մուրացկանությունից, թափառաշրջիկությունից, մոլախաղերից և այլ բնույթի քրեածին, հանցավոր արարքներից 

7) սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված ճամբարներին, մեդիաօլիմպիադաներին, 

ստուգատեսներին, ծեսերին, տոներին. 

8) սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական ճամփորդություններին, ուսումնա-հասարակական 

նախագծերի իրականացմանը, մասնագիտական փորձառությանը:  
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9) սահմանված կարգով ներկայացնել ուսումնական գործունեության ամսական, կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվությունները: 

10) ունենալ էլեկտրոնային հասցե և պատասխանել ուսուցչի, դասավանդողի Դպրոցի կազմակերպչի, Տնօրենի, 

գրասենյակի ղեկավարի, Կրթահամալիրի տնօրենի էլեկտրոնային նամակներին, հետևել Կրթահամալիրի, 

Դպրոցի Քոլեջի կայքին և սահմանված կարգով մասնակցել Դպրոցի  Քոլեջիկայքի աշխատանքներին, վարել 

անձնական ուսումնական բլոգ. 

11) վճարովի հիմունքներով սովորելիս՝ սահմանված կարգով և ժամկետներում վճարել ուսման վարձը, կատարել 

կրթական ծրագրերի պահանջները,  

12) հաճախել պարտադիր համարվող դասախոսություններին, սեմինար (գործնական) պարապմունքներին,  

մասնագիտական փորձառություններին,  

13) անվճար ուսուցման կարգավիճակը կորցնելու դեպքում համապատասխան կուրսի համար նախատեսված 

վարձավճարի չափով  և սահմանված ժամկետներում վճարել ուսման վարձը,  

14) անկախ ուսումնառության ընդհատման պատճառից մարել ուսման վարձի և/կամ գրադարանի պարտքը:  

3. Ուսանողը իրավունք ունի. 

1) ուսումնական նպատակներով ազատորեն օգտվելու Կրթահամալիրի, Դպրոցի Քոլեջի կաբինետներից, 

ուսուցման բոլոր միջոցներից, այդ թվում` համակարգիչներից, համացանցից և թվային այլ միջոցներից. 

2) սահմանված կարգով ստանալու առցանց ուսուցում. 

3) Քոլեջի ուսանողը, դիմորդը և օրինական ներկայացուցիչն իրավունք ունեն ծանոթանալու Քոլեջի լիցենզիային և 

ներքին կանոնակարգերին, ինչպես նաև պետական հավատարմագրման վկայականին:  

4) մասնակցելու կրթահամալիրում գործող ակումբների աշխատանքներին. 

5) հարցեր ուղղելու դասավանդողներին, Տնօրենին, Կրթահամալիրի տնօրենին, խորհրդին, մասնաժողովին. 

6) մասնակցելու առցանց քննարկումներին. 

7) հայց ներկայացնելու Կրթահամալիրի խաղարկային դատարան: 

 

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

Պայմանագիրը լուծվում, կամ գործողությունը դադարում է սահմանված կարգով.  

1) Օրինական ներկայացուցչի և Ուսանողի նախաձեռնությամբ. 

2) Քոլեջի նախաձեռնությամբ. 

3) եթե Քոլեջը լուծարվել կամ վերակազմակերպվել է. 

4) եթե Ուսանողի նկատմամբ օրինական ուժի մեջ է մտել դատարանի դատավճիռը.  

5) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում։ 

 

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ  ՄՏՆԵԼԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ԴՐԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից: 

2. Նոր ուսումնական տարվա համար կողմերը կարող են առաջարկել Պայմանագրում լրացուցիչ ծառայությունների 

վերաբերյալ փոփոխություններ կամ լրացումներ անել, որոնք իրավական ուժ կստանան, եթե դրանք կատարվել 

են գրավոր և ստորագրվել Կողմերի կողմից: Կատարված 

փոփոխությունները կամ լրացումները համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մաս:  

 

7. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

 

Կողմերի տարաձայնությունները լուծվում են Կանոններով սահմանված կարգով, փախադարձ 

համաձայնությամբ: 

 

8. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն  պայմանագիրը   կազմված  է    հայերեն,   հավասարազոր   իրավաբանական    ուժ  ունեցող   երկու  

օրինակից: Կողմերին  տրվում  է    պայմանագրի    մեկական  օրինակ: Էլեկտրոնայի՞ն չի կնքվում 

2. Ուսման վարձը չմուծած ուսանողը քննաշրջան չի թույլատրվում: 

3. Անկախ ուսումնառության ընդհատման պատճառից սույն պայմանագիրը դադարում է գործել և Քոլեջի կողմից 

իրականացվում է վճարած ուսման վարձի վերահաշվարկ և ուսանողին վերադարձվում չուսումնառած 

ժամանակահատվածի համար վճարած գումարը:  

4. Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո Պայմանագրի օրինակը սահմանված կարգով Քոլեջում 

պահպանվում է հինգ տարի։ 

 

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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Սովորող՝ ___Ուսանող___________________________________________________________________________ 

 

Պայմանագիրը լուծվել է հետևյալ պատճառով _______________________________________________ 

 

Օրինական ներկայացուցիչ՝ _______________________________________________________________ 

 

Քոլեջի ղեկավար՝ _____________________________________________________________________ 

 

Սովորող՝ ___ Ուսանող____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Ուսանող և Օրինական ներկայացուցիչ՝ 

 

«Մխիթար Սեբաստացի» կթահամալիրի 

Անուն, Ազգանուն՝  

Հասցե` 

Հեռախոս՝  

Էլ.հասցե՝  

Ստորագրություն 

 

` 

 

 

Քոլեջի տնօրեն՝ 

Հասցե՝ Անդրանիկի 92/1    

Հեռախոս՝ (010) 74.00.22    

Էլ.հասցե՝   

 

Բանկային հաշվի համարը` Հայէկոնոմբանկ 

Մետաքս մասնաճյուղ հ/հ 163218137665 


