
2,աստատւ|ած է

ՀՀ ԳԱՍ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի

ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

1. Սույն կա րգով սա հմա նվում է օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների ՀՀ 

գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական կազմակերպություններում №  

ԳԱԱ) և ՀՀ ԳԱԱ զիտակրթական միջազգային կենտրոնում (ՀՀ ԳԱՍ ԳԿՄԿ) 

րնդունելության կարգր և պայմաններր:

2. Օտ արերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների րնդունելությունր կատարվում է 

ՀՀ կառավարության 28.04.2011թ. թիվ 700-Ն որոշմա մբ հաստատված «Հայաստանի 

հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա 

քաղաքացիների, ինչպ ես նաև օտարերկրյա պետություններում գործող £այաստօւնի 

հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մա րմիններում աշխատող 

դիվանագետների րնտ ա նիքների անդամների րնդունելության» կա րգի համաձայն:

3. Օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիներր կա րող են դիմե լ ՀՀ ԳԱԱ և ՀՀ 

ԳԱԱ ԳԿՄԿ նաև րնդհանուր հիմունքներով դիմորդի փաստաթղթերր Հայաստանի 

հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 

փորձաքննությունից հետ ո' փաստաթղթում առկա տեղեկատվության իսկության 

ստուգումից և հյուպա տ ոսա կա ն վա վերա ցմա ն առկայությունր ճշտ ելու նպատակոփ

4. Դիմորդների փաստաթղթերի հաշվառումր ն փորձաքննությունր կատարվում 

են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից:

5. Աույն կա րգով մա գիստ րոսի որա կա վորմա ն ա ստ իճա ն ստ ա նա լու համար 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կա րող են դիմել այն օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիներր, 

ովքեր ստ ա ցել են Հայաստանի հանրապետության առնվազն բակալավրի,



դիպլոմավորված մասնագետ ի կամ մա գիսա րոսի որա կա վորմա ն աստիճանին 

համապատասխան կրթություն ն ունեն նշված կրթությունր հա վա ստ ող ավարտական 

փաստաթուղթ (դիպլոմ) Հայաստանի հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնա կա ն հաստատություններում մագիստրատուրայի 

րնդունելության և ուսուցման կարգր հաստատելու մասին» N 1193-Ն հրա մա նով 

հաստատված կա րգին համապատասխան:

6. Սույն կարգու] ա սպ իրա նտ ա կա ն ծրագրով ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտուրայում 

ուսանելու հա մա ր կա րող են դիմել այն օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիներր, 

ովքեր ունեն Հայաստանի հանրապետության առնվազն դիպլոմավորված 

մասնագետի կա մ մա գիստ րոսի կրթական աստ իճա նին համապատասխան 

կրթություն և ունեն նշւյսւծ կրթությունր հավաստ ող փաստաթուղթ (դիպլոմ):

7. ՀՀ ԳԱՍ ԳԿԱԿ-ում մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսա նելու համար 

դիմած օտ ա րերկրյա  ն սփյուռքահայ քաղաքացիների րնդունելությունն 

իրականացվում է դիմորդների փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիմա ն վրա:

8. ՀՀ ԳԱԱ ա սպ իրա նտ ա կա ն կրթական ծրագրով ուսա նելու հա մա ր դիմած 

օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների րնդունելությունն իրականացվում է ՀՀ 

ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի կողմից Հայաստանի հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հա մա պատասխան հաստատված կա րգով դիմորդների 

փաստաթղթերի ուսումնասիրության, ինչպ ես նաև դիմորդի կողմից ներկայացված 

գիտական ռեֆերատի վերա բերյա լ ՀՀ ԳԱԱ հա մա պատասխան գիտական 

կազմակերպության դրակա ն կարծիքի հիմա ն վրա:

9. Օտ ա րերկրա ցիներն ՀՀ ԳԱԱ ԳԿԱԿ-ում և ՀՀ ԳԱԱ գիտական 

կազմակերպություններում կա րող են սովորել՛

1) պ ա յմա նա գրա յին հիմունքներով (վճարովի).

2) միջպ ետ ա կա ն և միջգերա տ եսչա կա ն պ ա յմա նա գրերով կամ 

հա մա ձա յնա գրերով պետության կողմից ուսա նողա կա ն նպ ա ստ ների ձևով ուսման 

վարձի լր ի վ  փոխհատուցմամբ (աեվճար) օտ ա րերկրա ցիներին տ րա մա դրվող տեղերի 

շրջա եա կներում.

3) Հայաստանի 2,անրապետության կառավարության կողմից սփյուռքահայերի 

րնդունելությաե համար տրամադրված պետության կողմից ուսանողական



եպասաեերի ձևով ուսման վա րձի լրիվ  փոխհաաուցմամր (անվճար) տեղերի 

սա հմա ններում:

10. Սույն կա րգով դիմորդների համար վճա րովի ա եղերի թիվր չի  սահմաեա- 

փակվում, եթե ա յլ բաե նախատեսված չէ  Հայաստանի հանրապետության օրենսդրու

թյամբ և ԼԼ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կանոնադրությամբ:

11. Սույն կա րգով ԼԼ ԳԱԱ ԳԿՄԿ և ԼԼ ԳԱԱ գիտական կազմակերպություններ 

դիմորդների րնդուեելությունն իրականացվում է նախարարության կողմից փ ա ստ ա 

թղթերի փորձաքննությունից փաստաթղթում աոկա տեղեկատվության իսկությաԱ 

ստուգումից և հյուպատոսական վավերացման աոկայությունր ճշտելուց հեստ 

Հայաստանի հանրապետության կրթության և գիտության նա խ ա րա րի ուղեզիր- 

նամակների հիմա ն վրա ԼԼ ԳԱԱ ԳԿՍԿ տնօրենի հրամանով:

12. ԼԼ ԳԱԱ ԳԿՍԿ֊ն ապահովում է օտարերկրացու հետ կնքվող պայմանագրում 

Հայաստանի հանրապետության մուտքի արտոնագիր և ժա մա նա կա վոր կացության 

կարգավիճակ ստպևալու վերա բերյա լ Հայաստանի հանրապետության օրենս

դրության պ ա հա նջների մա սին աոանձին դրույթի ներաոումր:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

1. Աույե կա րգիե համապատասխան ԼԼ ԳԱԱ և ԼԼ ԳԱԱ ԳԿՄԿ րնդունվող

դիմորդներր ԼԼ կրթության և գիտությաե նախարարություն ներկայացնում են 

հետևյալ փաստաթղթերր

1) Գիմում 2,այաստաեի 2,աերապետությաե կրթությաե և գիտությաե նախ արարի 

անունով, որի մեջ պետք է նշվի րնտրւյսւծ մասնագիտությունր և ուսումնական 

հաստատությունր/գիտական կագմակերպությունր.

2) ևախարարությաե կողմից տրամադրված դիմում-հարցաթերթիկ համաձայև 

ձևի (տես հա վելվա ծ 1).

3) բժշկակաև տեղեկաևք րևդհանուր առողջական վիճա կի մասին: Ս ուլյ

տեղեկանքր կա րող է տրված լի ն ե լ ևաև Հայաստանի հանրապետության բժշկական 

կազմակերպությունների կողմից.

4) անձնագրի կա մ ծնևդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենևերր, իսկ 

սփյուռքահայ դիմորդևերի դեպքում ևաև մկրտությաև վկայականր.

5) կրթական ա ստ իճա նի ավարտակաև փաստաթղթի պատճեևր.



6) 3 x 4  չա փ սի 4 լուսանկար.

7) ինքնակենսագրություն (CV)' հայերենով, ոուսերենով կա մ անգլերենով.
A

8) հեարուհական մասնագիտական կրթություն ստ ա նա լու հա մա ր րետրած

մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ 20 էջի սա հմա ններում, հայերենով, 

ռուսերենով կամ ա նգլերենով

2. 4 ե ր ո ն շյա լ փաստաթղթերն րնղունվում են քննա րկմա ն օտարերկրյա

պետությունում Հայաստանի հանրապետության դիվանագիտական

ներկայացուցչության կողմից հյուպատոսական ւ|ավերացման առկայու թյսւն 

դեպքում, եթե ա յլ բան նախատեսված չէ  Հայաստանի հանրապետության օրենքներով 

կամ միջազգային պայմանագրերով:

3. Փաստաթղթերր նախարարություն ներկայացվում են

1) դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված ա նձի կողմից.

2) օտ արերկրյա պետություններում Հայաստանի հանրապետության 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով.

3) փ ոստ ով (ա]Դ թվում՛ էլեկտ րոնա յին փոստով) նախարարությաս
/

պ ա շտ ոնա կա ն հասցեով:

4. ԼԼ Կրթության և գիտության նախարարությունր իրա կա նա ցնում է փաստաթղթերի 

րնդունելությունր կատարվում է հուլիսի առաջին տասնօրյակից մինչև օգոստոսի 

վերջին տա սեօրյա կե րնկած ժամանակահատվածում, որե եեթակա է փոփոխմաե ԼԼ 

Կրթությաե և գիտության նա խ ա րա րի հրա մա եի համաձայե:

5. Այն օտ արերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիեերր, որոեք բակալավրի, 

դիպլոմավորված մասեագետի կամ մա գիստ րոսի որա կա վորմա ե աստիճանի 

կրթությունր ստ ա ցել են օտարերկրյա բուհում և ուեեև նշված կրթությունր 

հավաստող ա վա րտ ա կա ն փաստաթուղթ (դիպլոմ), պետք է հավելված 2-ում 

փաստաթղթերր ներկայացեեե Ակադեմիակաե փ ոխ ճա եա չմա ն և շարժունության 

ազգային տ եղեկա տ վա կա ն կենտրոն իրենց օտ ա րերկրյա  որակավորման 

գնահատմաե և ճա եա չմա ն հա մա ր (տես 2,ավելվսւծ 2):

5. ժա մա նա կա վոր կացության կարգավիճակ տա լու հիմքերր



1. ՀՀ ԳԱԱ-ում և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ֊ում սովորող օտ ա րերկրյա  և սփյուոքահայ 

քաղաքացիներր կա րող են դիմել ՀՀ ոստիկանության ա նձնա գրա յին և վիզաների 

ւ)արչություն 1 տ արի ժամկետու] ժամանակավոր կացության կարգավիճակ 

ստանալու համար:

2. ժա մա նա կա վոր կա մ մշտ ա կա ն կացության կա րգա վիճա կ ստ ա նա լու համար 

ուսանողր ՀՀ ԳԱԱ միջազգային կա պերի վարչություն ներկայացվում են հետևյալ 

փաստաթղթերր

1) 35 X 45 մմ չա փ սի երեք գունավոր լուսանկար.

2) անձնազիրր, ա նձնա գրի պատճենր և անձնագրի նոտ ա րա կա ն կարգով 

վավերացված հա յերեն թարգմանությունր.

3) ուսանող լինելու մա սին տեղեկանք.

4) առողջական վիճա կի մա սին տեղեկանք.

3. ժա մա նա կա վոր կացության կա րզավիճակր տրվում է մինչև 1 տ ա րի ժա մկետ ով' 

յուրաքանչյուր աևգամ մեկ տ ա րով երկա րա ձգելու հեարավորությամբ: 

ժա մա նա կա վոր կացՈւթյան կա րզա վիճա կր երկա րա ձգելու ղիմումր պետք է 

ներկայացվի կա րգա վիճա կի ժամկետր լրա նա լուց առնվազն 30 օր առաջ:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌ Ա4ԱՐՈԻԹ ՅՈԻՆ

ԴԻՄՈԻՄ - ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ Ձև
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ Ե 4  ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱ1սԱՐ ԱՐ ՈԻԹՅՈԻՆ

REPUBLIC OF ARMENIA 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

Դ Ի Մ Ո Ի Մ  ֊ Հ Ա Ր Ց Ա Թ Ե Ր Թ Ի  Կ

APPLICATION FORM
ՀՀ ուսումնական հաստատություններ դիմող 

օտարերկրացիների համար 
for foreign applicants applying for study in the RA

1. Աեունր / Name________________Ազգանունր / Surname
2. Ծննդյան թ իվը________________3. Ծննդյան վա յրը____

Date o f  birth (օրը , ա մ ի ս ը , տ ա ր ե թ ի վ ը  p |ace  օք ЫлЬ
day/m onth/year)

4. Բնակության երկիրը________________ 5. Քաղաքացիությունը________________
Resident country Citizenship

6. Ազգությունը________________  7. Սեոը Д  արական/Male Д  իգական/ Female
N ationality Sex

8. Ընտանեկան վիճակը /Marital status: Д  ամուսնացած/ Mamed Д  չամուսնացած/ Single

9. Բնակության վա յրը/________________________________
Residence A ddress

Քաղաքը/ City__________________ ______ Երկիրը/Country_________________________

Հեռ. /Phone E-mail: _______________
10. Կրթական աստիճանը' Д  միջնակարգ Д  բակալավրի Д  մագիստրոս Д  հետազոտող

Degree rccieved Secondary B achelor’s dergce M aster’s dcrgcc Post-graduate dcrgcc

11. Դպրոցի մասին տ վյա լները_________________________________________
The school attended (հա ստ ա տ ո ւթ յա ն  ա ե վ ա ե ո ւմ ը /N am e o f  the institution)

Քաղաքը/ City ____________________ Երկիրը/ Country__________
Ուսուցումն սկսվել է_________________________Ավարտվել է _____________

Date o f  entrance (ա մ ի ս ը , տ ա ր ե թ ի վ ը  month/year) Date o f  graduation (ա մ ի ս ը , տ ա րե թ ի վը  m onth/year)

12. Ավարտած ա յլ ուսումնական հաստատությունների մասին տվյալները 
Other Educational Institutions attended:



1. Ավարտել եմ
Graduated (ա վ ա րտ ա ծ  հ ա ստ ա տ ո ւթ յա ն  ա ն վա նո ւմ ը  (Name o f  the institution)

___________ in ___________________________________________________ թվականին
year

_____________________________________________________________մասնագիտությամբ
Ե րկի րը  /C ountry / Specialization

2. Ավարտել ե մ ________________________________________________________________
Finished (հա ստ ա տ ո ւթ յա ն  ա ն վա նո ւմ ը  (N am e o f  the institution)

_____________________________________ in_________________________________ թվականին

Ե ր կի րը  /C ountry/ Specialization

year

մասնագիտությ ամբ

13. Հայոց լեզվի իմացությունը' Д  գերազանց Д  լավ Д  բավարար A  չեմ տիրապետում
Proficiency in A rm enian excellent good fair none

Այլլեզուներ/Other languages

14. Դիմում եմ սովորելու Д  բակալավրի Д  մագիստրոսի Д  հետազոտողի կրթական ծրագրով
Apply for: achelor’s degree M aster's degree Post-graduate dergee

Ընտրած ուսումնական հաստատությունը Educational institution chosen:
________________________________________ մասնագիտությամբ
_____________________ կուրս

specialization year

15. Հասարակական, մշակութային և մասնագիտական ընկերակցությունների անվանումները,
որոնց անդամակցում եք (Your membership in non-governmental cultural and professional organizations) 
associations:_______________________________________________________

16. Կցել հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկը, եթե այդպիսիք կան/
List of scientific publications if any

17. ՀՀ֊ում բնակության վայրը 
Resident address in RA

Քաղաքը_______________ Տան հեո._________________Բջջային________________________
City H om e phone M obile

18. Ընտանիքի անդամների մասին տվյալները 
Familyi members.

1. Հայրը/Father_____________________________________________________________
(ա ն ո ւն ը / nam e, ա զգա նունը/surnam e, ծննդ յա ն թ ի վը /date o f  birth)

Աշխատանքի վայրը/ Work place____________________________________________
Պաշտոնը /մասնագիտությունը / Position/occupation
2. Մայրը /Mother_______________________________

(ա ն ո ւն ը / nam e, ազդանունը/տսոաւոօ, ծննդ յա ն թ ի վ ը /date o f  birth)

Աշխատանքի վայրը/ Work place_________________________________
Պաշտոնը/մասնագիտությունը Position/ occupation
3. Եղբայրը /Քույրը/ Brother, sister_______________

Ատորագրությունը____________________  _________________________2 0 _____թ.
Signature

Պատասխանները տպել կա մլբա ցնեէ ընթեոնելի ձեռագրով: Type or print legibly.



Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն 

National Information Center for Academic Recognition and Mobility

ճանաչում □  : 1սորհրդսւտվւսկան տեղեկանք □

Տեղեկանք ապոստիլի մասին ե/կամ այլ տիպի տեղեկանքներ □

ՂԻՄ ՈԻՄ / APPLICATION

1. Անձնական տ վյա լներ/Personal Data

Ազգանուն/Surname Անուն /First name

Հասցե/Address Հեռախոս/Phone

Անձնագիր համար/Passport no. Տրվել Է/Date of Issue Ում կողմից/Authority

2. Գնահատման ներկայացվա ծ փ աստաթուղթ/ Credential P resented F or Evaluation 

Կրթական հասաաաության անվանումը/Name of the educational institution

Կրթական հաստատության հասցե (քաղաք, երկիր)^ժժք6ՏՏ of the educational institution (city, country)

Դասընթացների փաստացի վայրը (այն դեպքում, երբ տարբերվում է կրթական հաստատու թ յա ն  

հսւսցեից^շՈա! place of studies (if differs from the educational institution’s address)

Ստացած որակավորման/աստիճանի անվսւնումը/Obtained qualification/degree 

Մասնագիտությունը /Speciality

Դասընթացի ձևը (աոկա, հեոակա, հեռավար, դրսեկություն, երեկոյան դասընթացներ )/Form of 
study (full time, part time, extern, distance, evening courses, etc.)

Դասընթացի նոմինալ տևողությունը /Nominal length of study տարի/ years

Դասընթացների սկիզբը(ամիս /Lnui^)/Beginning of studies (month/year):
Դասընթացների ավարտը (ամիս /տարի)/ Completion of studies (month/year):

3. Կրթական փաստաթղթի գնահատ ման նպատակը /  The purpose o f  the credential evaluation

4. Նախորդ կրթությունը / Previous Education



Գեաեատմաե համար անհրաժեշտ դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերը 
The necessary documents to be presented with the application form

□  Անձնագրի պ ա տ ճէնը/ Copy of identification card

□  Կրթությունը հա ստ ա տ ող փաստա թուղթ (բնօրինակ կա մ նոտ ա րի կողմից վա վերա ցվա ծ օրինա կ)/ Education 

Credential (original and/or translated and validated by the notary)

□  Կրթությունը հա ստ ա տ ող փաստա թղթի ներդիր, որում նշվա ծ կլինեն անցած դա սընթա ցները և ստացած 

գնահատականները, փ որձը, կուրսա յին ե ա վա րտ ա կա ն որա կա վորմա ն ա շխ ա տ ա նքները (բնօրինակ կա մ նոտ ա րի  

կողմից վավերացվա ծ օրինա կ) /  D iplom a Supplem ent, Transcript o f records (original and/or translated and validated by the 

notary)

□  Ա յլ ապացույցներ, այդ թ վում' կրթության հա ջորդ ա ստ իճա նները, մա սնա գիտ ա կա ն գործունեություն ծա վա լելու 

թույլտվությունը, գործնա կա ն փ որձը հա ստ ա տ ող փա ստա թղթեր/ Other evidences including all the degrees 

obtained, lisence for running professional activities, docum ents certifying the w ork experience.

□  4ճա րմա ն ա նդորրա գիր/P aym ent receipt

Աույն դիմումին պ ա տ ա սխ ա նելու ժա մա նա կա շրջա նը սա հմա նվում է մինչև 16 շաբաթ բոլոր 
փաստաթղթերը ստ ա նա լու օրվանից:

The estimated lim it for answ ering the request is up to 16 w eeks after the appropriate docum entation  
delivery.

*4ճարումեերի մասին ւոեղեկություե/Payment Information
Ծառայության ւոեսակը/Service Name ԼԼ քաղաքցիների համար Foreign citizens

□ Տեղեկանք ապոստիլի մասին/ 
Apostille Statement

1000 դրամ 3000 AMD

□ Խորհրդատվական տեղեկանք/ 
Advisory Statement 7000 դրամ 15000 AMD

□ Որակավորման ճանաչում/ 
Recognition Statement 12000 դրամ 25000 AMD

□ Որակավորման ճանաչում 
/վերանայման դեպքում/ 

Recognition Statement/in case of Յքք681/

20000 դրամ 35000 AMD

□ Այլ տիպի տեղեկանքներ/ 
Other statement 1000 դրամ 3000 AMD

’Գործընթացը սկսելուց հետ ո գումա րը ենթակա չէ  վերա դա րձմա ն:
‘Please note, after you applied the paym ent w ill not be returned.

հայտնում եմ, որ ծանոթա ցել եմ վերը նշվա ծ պ ա յմա ններին, որի հա մա ր ստ որա գրում եմ: 
Hereby I confirm that I am aware o f all the conditions m entioned above for w h ich  I sign below .

Ամսաթիվ/Date Ստորագրություն/Signature.


