
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N _____ 

 
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  

ՎՃԱՐՈՎԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ք. Գորիս                                            _____ ___________________20____ թ. 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին 

նախապատրաստելու նպատակով կազմակերպվող վերապատրաստման 

իրականացումն ապահովելու համար կնքվում է սույն պայմանագիրը (այսուհետ` 

Պայմանագիր): 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ  կողմից  երաշխավորված վերապատրաստող կազմակերպություն (ՀՀ 

ԿԳՄՍ նախարարի __________ թ., հմ. _______ հրաման) <<Գորիսի պետական   

համալսարան>> ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ` Համալսարան)՝ ի  դեմս  համալսարանի ռեկտոր  

Ա.Ա. Ղուկասյանի (այսուհետ`  Ռեկտոր), մի կողմից, և Վերապատրաստվող    

_____________________________________________________________________________ -ը 
անուն, հայրանուն, ազգանուն 

մյուս կողմից, ովքեր ստորև հիշատակվում են որպես Կողմ և միասին` որպես Կողմեր, 

կնքեցին սույն Պայմանագիրը Վերապատրաստվողի վերապատրաստման գործընթացը 

կազմակերպելու համար: 

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆ 

1.1.Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին 

նախապատրաստելու նպատակով կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագիրը 

(այսուհետ` Ծրագիր) կառուցվում է մոդուլային-կրեդիտային uկզբունքով` ՀՀ ԿԳՄՍ 

նախարարի ________ թ.  ________ ____-ի N_____ հրամանով հաստատված հարցաշարի 

թեմաներին համապատասխան:  

1.2.Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ պարտավորվում են  բարեխղճորեն 

իրականացնել իրենց պարտականությունները: 

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ 

2.1.Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է __________ (տառերով և թվերով) 

դրամ` ներառյալ հարկերը, տրամադրվող բաշխիչ նյութերը և սուրճի ընդմիջումները: 

2.2.Գումարը փոխանցվում է Գորիսի պետական համալսարանի 900288000012 

հաշվեհամարին: 

 

3. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

3.1.Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է ՀՀ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին 



նախապատրաստելու նպատակով կազմակերպվող վերապատրաստումների համար 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված քննությունների համար 

նախատեսված թեմաների բովանդակության և հարցաշարին համապատասխան 

Համալսարանի կողմից մշակված ուuումնական ծրագրի և թեմատիկ պլանի հիման 

վրա:  

3.2.Վերապատրաստման դասընթացն իրականացվում է _______ թ. __________ ___-ից 

____-ը ներառյալ ժամկետում՝ 110 ժամ ընդհանուր ծավալով: 

3.3.Վերապատրաստվողին դասընթացից ազատելը կատարվում է դասընթացի 

ընդհանուր ծրագրային ծավալի ուսուցման գործընթացի 1/6-ից ավելի բացակայության 

դեպքում կամ Վերապատրաստվողի դիմումի համաձայն: Դասընթացից 

բացակայության պատճառով հեռացվելու և իր դիմումի հիման վրա հեռանալու 

դեպքում վարձը վերապատրաստվողին վերադարձվում է չմասնակցած օրերի համար: 

3.4.Վերապատրաստման ծրագրի ավարտին իրականացվում է 

Վերապատրաստվողների գիտելիքների uտուգում`ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից տրամադրված 

հարցաշարով: 

3.5.Վերապատրաստում անցած Վերապատրաստվողին տրվում է համալսարանի 

կողմից վավերացված և հաշվառված վկայական վերապատրաստման դասընթացին 

մասնակցելու մասին, որն ուժի մեջ է տրման ամսաթվից մեկ տարի ժամկետով:  
 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

4.1.Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են` Հայաuտանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 

N393-Ն(18.05.2010թ.) հրամանով եւ այլ իրավական ակտերով և սույն Պայմանագրով: 

4.2.Վերապատրաստվողը պատասխանատու է վերապատրաստման ընթացքում 

ստացած և յուրացրած գիտելիքների համար: 

4.3.Համալսարանը պատասխանատվություն չի կրում հավաստագիր ստանալու համար 

կամ որևէ այլ քննությունից մասնակցի ստացած անբավարար գնահատականի համար 

և անբավարար արդյունքը չի կարող հանդիսանալ վերապատրաստման համար 

վճարված ուսման վարձը հետ պահանջելու պատճառ: 

4.4.Ռեկտորը պարտավոր է` 

4.4.1.Մինչև Պայմանագրի վավերացումը Վերապատրաստվողին ծանոթացնել 

իրականացվող վերապատրաստման ծրագրին (այսուհետ`   Ծրագիր), ներքին 

կարգապահական կանոններին:  

4.4.2.Ուսումնական գործընթացը կազմակերպել Ծրագրի պահանջներին 

համապատասխան: 

4.4.3.Հարգանքով վերաբերվել Վերապատրաստվողի իրավունքներին ու 

ազատություններին` միաժամանակ կարևորելով քաղաքացիական գիտակցության, 

կրթության բնագավառում ժողովրդավարական սկզբունքները: 

4.5.Վերապատրաստվողը պարտավոր է` 

4.5.1.Մասնակցել վերապատրաստմանն ըստ դասացուցակի: 

4.5.2.Չուշանալ և չբացակայել դասընթացի ընդհանուր ծրագրային ծավալի ուսուցման 

գործընթացի 1/6-ից ավելի: 

4.5.3.Դասընթացի ժամանակ ուսումնառությանը վերաբերվել 

պատասխանատվությամբ: 

4.5.4.Իր վարքով չխոչընդոտել վերապատրաստման իրականացմանը խմբում: 

4.5.5.Խնամքով և հոգատարությամբ վերաբերվել Համալսարանի գույքին: 



4.6.Վերապատրաստվողն իրավունք ունի` 

4.6.1.Դիմելու Ռեկտորին Վերապատրաստման կազմակերպման հետ կապված 

հարցերով: 

4.6.2.Վերապատրաստման ընթացքում օգտվել օրենքով սահմանված չվճարվող 

արձակուրդից` կողմերի համաձայնությամբ: 

4.6.3.Ստանալ դասընթացի մասնակցության մասին տեղեկանք աշխատանքի վայր 

ներկայացնելու նպատակով: 

4.6.4.Պաշտպանելու իր oրինական շահերը համապատաuխան ատյաններում: 

4.6.5.Օգտվելու ՀՀ oրենuդրությամբ եւ այլ իրավական ակտերով uահմանված այլ 

իրավունքներից: 

4.6.6.Սույն պայմանագրի 3.1. կետով սահմանված պայմանների խախտմամբ 

դասընթացի կազմակերպման դեպքում Վերապատրաստվողը, հիմնավոր 

պատճառաբանմամբ, կարող է հրաժարվել դասընթացին մասնակցությունից և 

ուսուցումը շարունակել վերապատրաստող այլ կազմակերպություններից մեկում: Այս 

դեպքում վերապատրաստման համար վճարված գումարը ամբողջությամբ 

փոխանցվում է նոր ընտրված վերապատրաստող կազմակերպությանը: 

 

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

5.1.Պայմանագիրը լուծվում կամ գործողությունը դադարում է, եթե` 

5.1.1.Կողմերից մեկը, այդ մաuին մեկ oր առաջ տեղյակ է պահում մյուս Կողմին: 

5.1.2.Համալսարանը լուծարվել կամ վերակազմակերպվել է: 

5.1.3.Պայմանագրով uահմանված պարտավորությունների կատարումը դարձել է 

անհնար: 

5.1.4.Պայմանագրի ժամկետը ավարտվելու կամ Վերապատրաստվողի կողմից 

վերապատրաստումն ավարտելու կապակցությամբ: 

 

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ: 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

6.1.Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից եւ գործում է մինչև _____ թ. 

_________ _____-ը: 

6.2.Պայմանագրում կատարված փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավական ուժ 

են ստանում, եթե դրանք կատարվել են գրավոր եւ uտորագրվել Կողմերի կողմից: 

Կատարված փոփոխությունները կամ լրացումները համարվում են Պայմանագրի 

անբաժանելի մաu: 

7. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

7.1.Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի փոխհամաձայնությամբ 

կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

8. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

8.1.Պայմանագիրը կնքվում է երկու հավաuարազոր oրինակներից, որոնցից մեկական 

օրինակ ի պահ է հանձնված կողմերին: 

8.2.Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո Պայմանագրի օրինակը 

սահմանված կարգով Համալսարանում պահպանվում է վեց տարի: 

 



9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 
9.1.  Գորիսի պետական համալսարան  9.2. Վերապատրաստվող 

Հեռ. 0284 2-27-67, 098 196701 
_______________________________________ 
                                 Ազգանուն Անուն Հայրանուն 

Հասցե՝ 3205, ք. Գորիս, Ավանգարդ 2 Անձնագրի սերիա ____  № ______________ 

Հ/Հ    900288000012 Տրված է    _____   ______________ 20  ___  թ. 

ՀՎՀՀ 09210606 Ում կողմից  ___________________________ 

Ռեկտոր՝  Ա.Ա. Ղուկասյան Գրանցված է  __________________________ 

 

_____________________________ 

              ստորագրություն 

 

 

________________________________ 

Վերապատրաստվողին բացատրված են սույն պայմանագրի բոլոր դրույթները, նա պայմանագրի 

բովանդակության և դրա մեկնաբանության հետ կապված հարցեր չունի: 

 

                                                                  Կատարող՝ _______________________________________   
                                                                                                                                                                                              Ազգանուն Անուն Հայրանուն 

                                                                                          _________________________ 
                                                                                                                                                                                                        ստորագրություն                                                            

Վերը նշված փաստաթղթերի վերաբերյալ չպարզաբանված հարցեր չունեմ: 
  

Վերապատրաստվող՝  ___________________________ 

                                                          ստորագրություն 

                    _____  ________ 20 ____ թ. 
 


