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ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 



ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ)
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մասնաճյուղի սովորողը (բակալավրիատի ուսանողը) իրավունք 
ունի՝ 

1. մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը, 
ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը՝ 
պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները,  
2. իր հայցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների, 
ընտրելու մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, զբաղվել 
հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում 
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթությունը,  
3. ստանալու գիտության, տեխնիկայի և արվեստի ժամանակակից 
մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, հաճախելու 
մասնաճյուղում կարդացվող դասախոսություններին, 
4. բացի ընտրված մասնագիտության ուսումնական 
դասընթացներից, յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ 
դասընթաց, որը դասավանդվում է մասնաճյուղում՝ ըստ 
սահմանված կարգի, 

 

5. օրենսդրությամբ կամ մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
նախատեսված կարգով, մասնակցելու հաստատության 
համապատասխան կառավարման մարմինների 
աշխատանքներին, 
6. քննաշրջանի ժամանակացույցում քննությունների և 
ստուգարքների հերթականության որոշման ժամանակ, տվյալ 
կուրսի ավագի միջոցով ներկայացնելու առաջարկություններ, 
7. օգտվելու ԵՊՀ-ի և մասնաճյուղի գրադարաններից, 
լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 
ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների 
ծառայություններից, մասնակցելու գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և 
սիմպոզիումներին մասնաճյուղի կանոնադրությանը և ներքին 
իրավական ակտերին համապատասխան, 
8.   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու 
մասնաճյուղի ղեկավարության հրամաններն ու 
կարգադրությունները,  
9.  ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և մասնաճյուղի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ 
անվանական, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
նշանակված կրթաթոշակ,  
10. ՀՀ օրենսդրությամբ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ օգտվելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից, այդ թվում ուսանողի կարգավիճակի 
փոխատեղման միջոցով,  
11. ծանոթանալու մասնաճյուղի կանոնադրությանը և նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերին,  
12. անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով ստանալու ակադեմիական 
արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի,  
13.  տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ գտնվելու արձակուրդում՝ ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ, 
14. փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ներառյալ օտարերկրյա բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ համաձայն ՀՀ 
կառավարության սահմանած կարգի,  
15. ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և 
(կամ) նյութական խրախուսանք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և 
մասնաճյուղում սահմանված կարգով, 
16. միավորվելու ուսանողական խորհուրդներում, 
ընկերություններում և ուսանողական այլ 
կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և ուսանողական 
գիտական գործունեության կարգը սահմանվում է մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ,  
17. կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողն իրավունք ունի 
սահմանված կարգով վերականգնվել  մասնաճյուղում: 

Մասնաճյուղի սովորողը պարտավոր է՝ 
 
1. կատարել կրթական ծրագրի պահանջները՝ պարտադիր 
հաճախել ուսումնական պարապմունքներին, կատարել 
ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 
2. կատարել մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին 
կարգապահական կանոնների բոլոր պահանջները,  
3.  ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում հանձնել 
բոլոր ստուգարքներն ու քննությունները, 
4.  հոգատարությամբ վերաբերվել մասնաճյուղի գույքին: Գույքին 
պատճառած վնասի համար սովորողը կրում է նյութական 
պատասխանատվություն՝ գործող օրենսդրությանը 
համապատասխան, 
5. բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պատիվն ու 
հեղինակությունը,  
6. պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը և 
համակեցության կանոնները,  
7. լինել կարգապահ, մասնաճյուղի բոլոր ուսումնական, 

ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն, 
8.   կատարել «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահության կանոններով, 
ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պարտականություններ: Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի ժամանակ 
հետո դասախոսի` չներկայանալու դեպքում ուսանողները խմբի 
ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել 
ֆակուլտետի դեկանատին: 
9.  վճարովի հիմունքներով սովորողները ուսումնառության 
պայմանների վերաբերյալ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 
պարտավոր են վճարել ուսման վարձը: Ուսման վարձը ժամանակին 
չվճարելու դեպքում այդ սովորողները կարող են հեռացվել 
մասնաճյուղից:  
10. հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկայանալու 
դեպքում սովորողը պարտավոր է նույն օրն այդ մասին տեղյակ 
պահել ֆակուլտետի դեկանատին, իսկ մասնաճյուղ ներկայանալու 
առաջին իսկ օրը տվյալներ ներկայացնել պարապմունքներին 
չներկայանալու պատճառների մասին: Հիվանդության դեպքում 
սովորողը ֆակուլտետի դեկանին ներկայացնում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության մասին համապատասխան 
փաստաթուղթ՝ սահմանված կարգի համաձայն: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  

 
1. Այն սովորողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները 
և ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ցուցաբերում են 
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ 
օրենսդրության, մասնաճյուղի կանոնադրության, մասնաճյուղի 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները, մասնաճյուղի ներքին 
կարգապահական կանոնները, տնօրենի կամ նրա կողմից 
լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել 
կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև համալսարանից 
հեռացվելը:  
2. Սովորողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի 
կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունների, 
ներքին կարգապահական կանոնների խախտման դեպքում նրա 
նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական տույժերը.  
ա) նկատողություն,  
բ) խիստ նկատողություն,  
գ) հեռացում մասնաճյուղից:  
Կիրառված կարգապահական տույժի մասին սահմանված 
ժամկետում ծանուցվում է սովորողին և տեղեկացվում է նրա 
կուրսին:  
3. Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը սովորողից պետք է 
պահանջել գրավոր բացատրություն: Բացատրության 
բացակայությունը պետք է հաստատվի սովորողի կողմից այն 
չներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտով:  
4. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի 
բացահայտումից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա և կատարումից ոչ ուշ, քան 
վեց ամսվա ընթացքում` չհաշված սովորողի հիվանդության կամ 
արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը:  
5.  Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ 
ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը չի ենթարկվել նոր 
կարգապահական տույժի, ապա դա համարվում է մարված:  
6. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 40 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 20 ակադեմիական ժամ) և ավելի 

անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է 
նկատողություն:  
7. Ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 80 
ակադեմիական ժամից (հեռակա ուսուցման համակարգում 
սովորողների դեպքում` 40 ակադեմիական ժամից) ավելի 
անհարգելի բացակայության դեպքում տնօրենի կողմից տվյալ 
ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն: 

 

ԵՊՀ Իջ¨անի մասնաճյուղից հեռացման հիմքերը` 
 

Սովորողը կարող է հեռացվել (ազատվել) ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղից` 
1. իր դիմումի համաձայն,  
2. այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  
3. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում,  
4. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում դասերից 120 
ակադեմիական ժամ (հեռակա ուսումնառության համակարգում 
սովորողների դեպքում՝ 60 ակադեմիական ժամ) անհարգելի 
բացակայության դեպքում,  
5. տվյալ ուսումնական տարվա (կիսամյակի) ուսման վարձը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում,  
6. մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները կոպիտ 
կերպով խախտելու դեպքում,  

7. ավարտական աշխատանքների նախնական պաշտպանության 
ընթացքում աշխատանքում բացահայտված գրագողության 
դեպքում,  
8. ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ներքին 
կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ դեպքերում:  
9. Չի թույլատրվում սովորողին հեռացնել հիվանդության, 
արձակուրդների, ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում:  
10. Ուսանողը հեռացվում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից 
ակադեմիական ազնվության վարքուկանոնների խախտման, 
մասնավորապես` ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների կամ 
ստուգարքների ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
կամ ցանկացած այլ մեթոդով կատարված արտագրության 
(արտագրության փորձի), սղագրության դեպքերում: Նշված 
դեպքերում քննություն ընդունող դասախոսը դադարեցնում է տվյալ 
սովորողի քննությունը, նրան հեռացնում է քննասենյակից և 
քննությունից անմիջապես հետո զեկուցագիր է ներկայացնում 
ֆակուլտետի դեկանին ուսանողի նկատմամբ կարգապահական 
տույժ կիրառելու և նրան համալսարանից հեռացնելու նպատակով 
մասնաճյուղի տնօրենին միջնորդություն ներկայացնելու համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների բողոքների քննարկման 
կարգ  

 
Բանավոր քննության բողոքարկում
 

Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը կարող է բողոքել 
քննության օրը՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Ուսանողն 
իրավունք ունի բողոք ներկայացնել քննող դասախոսին, իսկ 
վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը դիմելու 
համապատասխան ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի 
դեկանին: Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ դեկանի 
կողմից կազմվում է հանձնաժողով և քննարկվում է ուսանողի 
դիմում-բողոքը: Բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է 
որոշում ընդունվել քննության արդյունքի պահպանման կամ 
բարձրացման մասին: 

Գրավոր քննության բողոքարկում
 

Գրավոր քննության արդյունքների մասին տեղեկանալուց և 
աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո ուսանողն իրավունք ունի 
բողոքարկել իր գնահատականը արդյունքների հրապարակման 
օրվա ընթացքում: Ստուգող դասախոսի հետ անհամաձայնության 
դեպքում կարող է երկօրյա ժամկետում բողոքարկելու նպատակով 
դիմել դասընթացը սպասարկող ամբիոնի վարիչին, ապա 
ֆակուլտետի դեկանին, որոնց կողմից կազմվում է հանձնաժողով և 
քննարկվում է ուսանողի դիմում–բողոքը: Արդյունքում 
գնահատականը կարող է պահպանվել կամ փոխվել: 

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի 
բողոքարկում 

Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ավարտական աշխատանքի 
գնահատականը առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 
արդյունքների հրապարակելուց հետո՝ 1 ժամվա ընթացքում: 
Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 
քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: Շրջանավարտի 
ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է 
որոշում 
ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ,  
բ) գնահատականը բարձրացնել: 
Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում 
գրավոր ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է 
արձանագրությանը: 
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