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ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                        

Հոդված 1. «Կրթության մասին» 1999 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-297 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետից հանել «Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների`» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում` 

1. 4.1-րդ կետից հանել «եւ հետբուհական մասնագիտական» բառերը, 

2. 17.2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«17.2. որակավորումների ազգային շրջանակ (ՈԱՇ)՝ կրթության համակարգի բոլոր 

մակարդակներում շնորհվող որակավորումների բնութագրերի ամբողջություն, որը 

ընդգրկում է կրթության յուրաքանչյուր մակարդակում ուսումնառության արդյունքների 

կամ մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքի, 

կարողությունների (կոմպետենցիայի) եւ հմտությունների ընդհանրական 

բնութագրիչները.»: 

3. 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

«18) ուսումնական հաստատության ինստիտուցիոնալ (այսուհետ՝ ինստիտուցիոնալ) 

կամ կրթական ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագրային) հավատարմագրում՝ որակի գնահատման 

գործընթաց, որի արդյունքում հավաստվում է տվյալ ուսումնական հաստատության կամ 

դրա կրթական ծրագրի (կրթական ծրագրերի խմբի) համապատասխանությունը 

հավատարմագրման սահմանված չափանիշներին,»։ 

4. Ուժը կորցրած ճանաչել 23-րդ եւ 24--րդ կետերը:  

5.  20-րդ, 22-րդ և 25-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝    



«20) բակալավրի որակավորում՝ անձին շնորհվող կրթական աստիճան, որը 

հավաստում է բարձրագույն կրթության առաջին մակարդակի կրթական ծրագրի 

ուսումնառության ավարտը, 

22) մագիստրոսի որակավորում՝ անձին շնորհվող կրթական աստիճան, որը 

հավաստում է բարձրագույն կրթության երկրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի 

ուսումնառության ավարտը, 

25) կլինիկական ռեզիդենտ (կլինիկական օրդինատոր)` բարձրագույն բժշկական 

կրթության հենքի վրա ինքնուրույն մասնագիտական գործունեության իրավունք ունեցող 

բժշկի հսկողությամբ ոչ ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն իրականացնող և 

ուսումնառող անձ,» 

 

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի` 

1. 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«3. Պետությունը երաշխավորում է պետական ուսումնական հաստատություններում 

անվճար ընդհանուր միջնակարգ եւ մրցութային կարգով` անվճար նախնական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթություն: Հայաստանի 

Հանրապետության երկքաղաքացիները նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամ 

օտարերկրացիների համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով` իրենց ընտրությամբ: 

Արգելվում է ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցմամբ ուսումնառող՝ 

Արցախի Հանրապետության եւ Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք ու Քվեմո-Քարթլի 

նահանգներում գրանցված եւ բնակվող հայազգի, Հայաստանի Հանրապետությունում 

փախստական ճանաչված եւ ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաեւ ծագումով հայ 

այն օտարերկրյա քաղաքացիների համար, որոնց մշտական բնակության օտարերկրյա 

պետությունում ստեղծվել է քաղաքացիների կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող 

արտակարգ իրավիճակ, կիրառել ուսման վարձավճարի ավելի բարձր չափ, քան 

սահմանված է տվյալ ուսումնական հաստատությունում սովորող Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների համար: 

 

2. 3-րդ մասում լրացնել նոր պարբերություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 22-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` ուսանողի հետ կնքված նպատակային 

ուսումնառության համար պայմանագրում պարտադիր ամրագրվում է նաեւ ուսանողի 

պարտավորությունը` ուսումնառության ընթացքում ուսումնառությունից կամ զինվորական 

պատրաստությունից հեռացվելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում եւ պայմաններով 

զինվորական ծառայություն անցնելու ընթացքում «Զինվորական ծառայության եւ 

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված 

հիմքերի առկայության դեպքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը վճարելու 

այդ հաստատության վճարովի համակարգում տվյալ մասնագիտության գծով 

ուսումնառության տարիների համար սահմանված ուսման վարձի հանրագումարի 

կրկնապատիկը: Վճարված գումարի 50 տոկոսը բուհը վերադարձնում է Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջե, 40 տոկոսը տնօրինում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ 10 տոկոսը փոխանցում է 

ուսանողի ռազմական պատրաստությունն իրականացրած ռազմաուսումնական 

հաստատությանը:»: 

2. 6-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«6. Պետությունը երաշխավորում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող անձանց, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների ներառական և 

հավասարապես որակյալ կրթություն ստանալու իրավունքը՝ նրանց համար ապահովելով 

համապատասխան մատչելի կրթական միջավայր, ողջամիտ հարմարեցումներ և 

համապատասխան աջակցության։» 

 

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածի վերնագրում և հոդվածում «պետական կրթական 

չափորոշիչները» բառերից հետո լրացնել «և որակավորումների ազգային շրջանակը» 

բառերը: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 10-րդ հոդվածի` 

1. 3-րդ մասի 3-րդ կետում «բարձրագույն մասնագիտական» բառերը փոխարինել 

«բարձրագույն» բառով, իսկ 4-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. 4-րդ մասը ը շարադրել հետևյալ խմբագրությամ՝  



«4. Ուսումնական հաստատություններում հանրակրթական և մասնագիտական 

հիմնական ծրագրերի յուրացման ժամկետները որոշվում են սույն օրենքով, կրթական 

մակարդակները կարգավորող այլ օրենքներով և համապատասխան պետական 

կրթական չափորոշիչով կամ համապատասխան մակարդակի կրթական ծրագրով:», 

 

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ձեւերով» բառից հետո լրացնել «, 

իսկ բարձրագույն կրթության դեպքում՝ լրիվ և մասնակի բեռնվածությամբ» բառերը: 

 
Հոդված 7. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 4-րդ կետից հանել «մասնագիտական» 

բառը, իսկ 6-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 14-րդ հոդվածի` 

1. 4-րդ մասից հանել «Դրանք ներկայացվում են կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմին:» բառերը, 

2. 6-րդ մասի «մասնագիտական» բառը փոխարինել «նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) ու միջին մասնագիտական» բառերով, իսկ «լիազորված մարմինը 

բառերից հետո լրացնել. 

 «Բարձրագույն կրթության յուրաքանչուր մակարդակի կրթական ծրագրերի ամփոփիչ 

ատեստավորման ձևերը և պարբերականությունը կազմում և հաստատում է բուհը։»։ 

3. 7-րդ մասում «, մասնագիտական միջին եւ բարձրագույն» բառերը փոխարինել «եւ 

միջին մասնագիտական» բառերով, 

4. 8-րդ մասում «մասնագիտական միջին եւ բարձրագույն» բառերը փոխարինել 

«միջին մասնագիտական» բառերով: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 15-րդ հոդվածի` 

1. 1-ին մասից հանել  «պետական եւ ոչ պետական»:» բառերը, 

2. 4-րդ մասի՝ 

1) 1-ին պարբերությունում «միջին» բառից հետո լրացնել «մասնագիտական» բառը, 

իսկ «բարձրագույն» բառից հետո հանել «մասնագիտական» բառը, 

2) 2-րդ պարբերությունից հանել «մասնագիտական» բառը, 

3. 5-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել, 

4. 6-րդ մասից հանել «պետական եւ հավատարմագրված ոչ պետական» բառերը: 



 

Հոդված 10. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասում  «միջին և բարձրագույն 

մասնագիտական որակավորմամբ» բառերը փոխարինե  «միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն կրթության որակավորմամբ» բառերով։    

 

Հոդված 11. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել 

հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր 

առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները կարող են կրթությունը շարունակել 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան 

մասնագիտությամբ` երկրորդ կուրսում` լրիվ կամ մասնակի բեռնվածությամբ: Միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն 

ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

Հոդված 12. Օրենքի 24-րդ հոդվածում` 

1. Վերնագրից եւ 1-ին մասի բարձրագույն բառից հետո հանել «մասնագիտական» 

բառը, 

2. 2-6-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

3.  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետով՝ 

«7. Բարձրագույն կրթության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 

սույն օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ բարձրագույն կրթության ոլորտը 

կարգավորող օրենքով։   

 
Հոդված 13. Օրենքի 25-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 27-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6-րդ 

մասով. 

«6. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

բարձրագույն կրթության և ռազմական կրթության կամ կադրերի պատրաստման 

ոլորտները կարգավորող օրենքներով։  



 

Հոդված 15. Օրենքի 28-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1. 4-րդ կետից հանել «եւ բարձրագույն մասնագիտական» բառերը, 

2. 5-րդ կետում «պետական» բառից հետո լրացնել «հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» բառերը: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1. 5-րդ կետում «պետական» բառից հետո լրացնել «հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» բառերը, 

2. 8-րդ կետից հանել «եւ բարձրագույն մասնագիտական» բառերը, 

3. 9-րդ կետում «եւ բարձրագույն» բառերը փոխարինել «մասնագիտական» բառով, 

4. 10-րդ կետում «հաստատում է» բառերից հետո լրացնել «հանրակրթական, 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» 

բառերը, 

5. 11-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

6. 14-րդ կետում «պետական» բառից հետո լրացնել «հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» բառերը: 

 

Հոդված 18. Օրենքի 40-րդ հոդվածի՝ 

1. 2-րդ մասում «օրենքին» բառից հետո լրացնել «համապատասխան ոլորտը 

կարգավորող  օրենքին» բառերը, 

2. 6-րդ մասում «սահմանազատվում են» բառերից հետո լրացնել «համապատասխան 

ոլորտը կարգավորող օրենքով եւ» բառերը:  

 

Հոդված 19. Օրենքի 42-րդ հոդվածի՝ 

1. Վերնագրից և 1-ին, 3-րդ, 10-րդ մասերից հանել «պետական» բառը, 

2. 1-ին մասում  «միջին» բառից հետո լրացնել «մասնագիտական» բառը, իսկ 

«մասնագիտությունների» բառից հետո լրացնել «կրթական ծրագրերի» բառերը, 

3. 4-5 և 7-9-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել: 

 



Հոդված 20.  Օրենքի 44-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «պետական կամ 

հավատարմագրված ոչ պետական» բառերը փոխարինել «բարձրագույն կրթության 

ոլորտը կարգավորող օրենքի պահանջներին համապատասխան» բառերով: 

 

Հոդված 21. Օրենքի 45-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5-րդ 

մասով. 

«5. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների սեփականության հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքով»: 

Հոդված 22. Օրենքի 46-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6.1-րդ 

մասով. 

«6.1. Բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքով կարող է սահմանվել  

բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման այլ համակարգեր և ձևեր»: 

 
Հոդված 23. Օրենքի 49-րդ հոդվածի՝ 

1) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

      «6. Պետական նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին 

մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների սովորողները 

կրթաթոշակ են ստանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով և չափերով։ Բարձրագույն  կրթության սովորողների կրթաթոշակի տրամադրման 

առանձնահատկությունները  սահմանվում է բարձրագույն կրթության ոլորտը 

կարգավորող օրենքով։», 

     2) 8-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

«8. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողներն 

իրավունք ունեն տվյալ կամ այլ հաստատությունում վճարովի հիմունքներով ստանալ 

մեկից ավելի մասնագիտություն` կրթության պետական կառավարման լիազորված 

մարմնի սահմանած կարգով: Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

սովորողների մեկից ավելի կրթական ծրագրում ընդգրկվելու իրավունքը կարգավորվում 

է բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքով։», 

2. 9-րդ մասի «Սովորողներն» բառից առաջ լրացնել «Հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների» բառերը, 



3. 10-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«10. Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախորդ 

տարիների շրջանավարտներն իրավունք ունեն ստանալու պետական նմուշի դիպլոմ՝ 

մինչեւ 2023-2024 ուսումնական տարվա ավարտը մասնակցելով պետական եւ ոչ 

պետական հավատարմագրված բուհերում ըստ մասնագիտությունների կազմակերպվող 

ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացին`  կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի սահմանած կարգով։  

 

Հոդված 24.  Օրենքի  50-րդ  հոդվածի  2-րդ  մասում «(պրոֆեսորադասախոսական)» 

բառը փոխարինել «, ակադեմիական» բառով: 

 

Հոդված 25. Օրենքի 55-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 

պարբերությամբ. 

«Ներառյալ 2011 թվականը շնորհված դիպլոմավորված մասնագետի կրթական 

աստիճանը հավասարեցվում է մագիստրոսի կրթական աստիճանին:»: 

 

Հոդված 26.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ օրենքի 11-րդ հոդվածի, որն ուժի մեջ է 

մտնում 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 



Առաջին Երկրորդ  ընթերցում 

Կ-7971-04.12.2020-ԳԿ-011/1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                        

Հոդված 1. «Կրթության մասին» 1999 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-297 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետից հանել «Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների`» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում` 

1. 4.1-րդ կետից հանել «եւ հետբուհական մասնագիտական» բառերը, 

2. 17.2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«17.2. որակավորումների ազգային շրջանակ (ՈԱՇ)՝ կրթության համակարգի բոլոր 

մակարդակներում շնորհվող որակավորումների բնութագրերի ամբողջություն, որը 

ընդգրկում է կրթության յուրաքանչյուր մակարդակում ուսումնառության արդյունքների 

կամ մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքի, 

կարողությունների (կոմպետենցիայի) եւ հմտությունների ընդհանրական 

բնութագրիչները.»: 

3. 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

«18) ուսումնական հաստատության ինստիտուցիոնալ (այսուհետ՝ ինստիտուցիոնալ) 

կամ կրթական ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագրային) հավատարմագրում՝ որակի գնահատման 

գործընթաց, որի արդյունքում հավաստվում է տվյալ ուսումնական հաստատության կամ 

դրա կրթական ծրագրի (կրթական ծրագրերի խմբի) համապատասխանությունը 

հավատարմագրման սահմանված չափանիշներին,»։ 

 

34. Ուժը կորցրած ճանաչել 10-13-րդ, 20-րդ23-րդ եւ 22-2524--րդ կետերը:  

5.  20-րդ, 22-րդ և 25-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝    



«20) բակալավրի որակավորում՝ անձին շնորհվող կրթական աստիճան, որը 

հավաստում է բարձրագույն կրթության առաջին մակարդակի կրթական ծրագրի 

ուսումնառության ավարտը, 

22) մագիստրոսի որակավորում՝ անձին շնորհվող կրթական աստիճան, որը 

հավաստում է բարձրագույն կրթության երկրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի 

ուսումնառության ավարտը, 

25) կլինիկական ռեզիդենտ (կլինիկական օրդինատոր)` բարձրագույն բժշկական 

կրթության հենքի վրա ինքնուրույն մասնագիտական գործունեության իրավունք ունեցող 

բժշկի հսկողությամբ ոչ ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն իրականացնող և 

ուսումնառող անձ,» 

 

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի` 

1. 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«3. Պետությունը երաշխավորում է պետական ուսումնական հաստատություններում 

անվճար ընդհանուր միջնակարգ եւ մրցութային կարգով` անվճար նախնական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթություն: Հայաստանի 

Հանրապետության երկքաղաքացիները նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամ 

օտարերկրացիների համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով` իրենց ընտրությամբ: 

Արգելվում է ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցմամբ ուսումնառող՝ 

Արցախի Հանրապետության եւ Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք ու Քվեմո-Քարթլի 

նահանգներում գրանցված եւ բնակվող հայազգի, Հայաստանի Հանրապետությունում 

փախստական ճանաչված եւ ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաեւ ծագումով հայ 

այն օտարերկրյա քաղաքացիների համար, որոնց մշտական բնակության օտարերկրյա 

պետությունում ստեղծվել է քաղաքացիների կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող 

արտակարգ իրավիճակ, կիրառել ուսման վարձավճարի ավելի բարձր չափ, քան 

սահմանված է տվյալ ուսումնական հաստատությունում սովորող Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների համար: 

2. 3-րդ մասում լրացնել նոր պարբերություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 22-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` ուսանողի հետ կնքված նպատակային 

ուսումնառության համար պայմանագրում պարտադիր ամրագրվում է նաեւ ուսանողի 

պարտավորությունը` ուսումնառության ընթացքում ուսումնառությունից կամ զինվորական 

պատրաստությունից հեռացվելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում եւ պայմաններով 

զինվորական ծառայություն անցնելու ընթացքում «Զինվորական ծառայության եւ 

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված 

հիմքերի առկայության դեպքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը վճարելու 

այդ հաստատության վճարովի համակարգում տվյալ մասնագիտության գծով 

ուսումնառության տարիների համար սահմանված ուսման վարձի հանրագումարի 

կրկնապատիկը: Վճարված գումարի 50 տոկոսը բուհը վերադարձնում է Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջե, 40 տոկոսը տնօրինում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ 10 տոկոսը փոխանցում է 

ուսանողի ռազմական պատրաստությունն իրականացրած ռազմաուսումնական 

հաստատությանը:»: 

2. 6-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

««6. Պետությունն անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող քաղաքացիների կրթության իրավունքն ապահովելու 

համար»: 

6. Պետությունը երաշխավորում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող անձանց, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների ներառական և 

հավասարապես որակյալ կրթություն ստանալու իրավունքը՝ նրանց համար ապահովելով 

համապատասխան մատչելի կրթական միջավայր, ողջամիտ հարմարեցումներ և 

համապատասխան աջակցության։6. Պետությունը երաշխավորում է կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց, այդ թվում՝ հաշմանդամություն 

ունեցող քաղաքացիների ներառական և հավասարապես որակյալ կրթություն ստանալու 

իրավունքը՝ նրանց համար ապահովելով համապատասխան մատչելի կրթական 

միջավայր, ողջամիտ հարմարեցումներ և համապատասխան աջակցության։» 

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածի վերնագրում և հոդվածում «պետական կրթական 

չափորոշիչները» բառերից հետո լրացնել «և որակավորումների ազգային շրջանակը» 



բառերը:ում «կազմակերպական-իրավական ձեւից» բառերից հետո լրացնել 

«բացառությամբ բարձրագույն կրթության» բառերը: 

Հոդված 5. Օրենքի 10-րդ հոդվածի` 

1. 3-րդ մասի 3-րդ կետում «բարձրագույն մասնագիտական» բառերը փոխարինել 

«բարձրագույն» բառով, իսկ 4-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. 4-րդ մասը ը շարադրել հետևյալ խմբագրությամ՝  

«4. Ուսումնական հաստատություններում հանրակրթական և մասնագիտական 

հիմնական ծրագրերի յուրացման ժամկետները որոշվում են սույն օրենքով, կրթական 

մակարդակները կարգավորող այլ օրենքներով և համապատասխան պետական 

կրթական չափորոշիչով կամ համապատասխան մակարդակի կրթական ծրագրով:», 

ում «հանրակրթական եւ» բառերից հետո լրացնել «նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) ու միջին» բառերը: 

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ձեւերով» բառից հետո լրացնել «, 

իսկ բարձրագույն կրթության դեպքում՝ լրիվ և մասնակի բեռնվածությամբ» բառերը: 

 
«բացառությամբ բարձրագույն կրթության ծրագրերի» բառերը: 

Հոդված 7. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 4-րդ կետից հանել «մասնագիտական» 

բառը, իսկ 6-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 14-րդ հոդվածի` 

1. 4-րդ մասից հանել «Դրանք ներկայացվում են կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմին:» բառերը, 

2. 6-րդ մասի «մասնագիտական» բառը փոխարինել «նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) ու միջին մասնագիտական» բառերով, իսկ «լիազորված մարմինը 

բառերից հետո լրացնել. 

 «Բարձրագույն կրթության յուրաքանչուր մակարդակի կրթական ծրագրերի ամփոփիչ 

ատեստավորման ձևերը և պարբերականությունը կազմում և հաստատում է բուհը։»։ 

3. 7-րդ մասում «, մասնագիտական միջին եւ բարձրագույն» բառերը փոխարինել «եւ 

միջին մասնագիտական» բառերով, 

4. 8-րդ մասում «մասնագիտական միջին եւ բարձրագույն» բառերը փոխարինել 

«միջին մասնագիտական» բառերով: 



Հոդված 9. Օրենքի 15-րդ հոդվածի` 

1. 1-ին մասից հանել  «պետական եւ ոչ պետական»:» բառերը, 

2. 4-րդ մասի՝ 

1) 1-ին պարբերությունում «միջին» բառից հետո լրացնել «մասնագիտական» բառը, 

իսկ «բարձրագույն» բառից հետո հանել «մասնագիտական» բառը, 

2) 2-րդ պարբերությունից հանել «մասնագիտական» բառը, 

3. 5-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել, 

4. 6-րդ մասից հանել «պետական եւ հավատարմագրված ոչ պետական» բառերը: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասից մասում  «միջին և բարձրագույն 

մասնագիտական որակավորմամբ» բառերը փոխարինե  «միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն կրթության որակավորմամբ» բառերով։    

հանել «եւ բարձրագույն» բառերը: 

Հոդված 11. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել 

հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր 

առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները կարող են կրթությունը շարունակել 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան 

մասնագիտությամբ` երկրորդ կուրսում` լրիվ կամ մասնակի բեռնվածությամբ: Միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն 

ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 24-րդ հոդվածում` 

1. Վերնագրից եւ 1-ին մասի բարձրագույն բառից հետո հանել «մասնագիտական» 

բառը, 

2. 2-6-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

3.  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետով՝ 



«7. Բարձրագույն կրթության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 

սույն օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության 

մասին»բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքով։   
Հոդված 13. Օրենքի 25-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 27-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6-րդ 

մասով. 

«6. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

բարձրագույն կրթության և ռազմական կրթության կամ կադրերի պատրաստման 

ոլորտները կարգավորող օրենքներով։  

 

«Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» ու «Զորամասերի եւ զինվորական 

հաստատությունների կարգավիճակի մասին» օրենքներով:»:  

Հոդված 15. Օրենքի 28-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1. 4-րդ կետից հանել «եւ բարձրագույն մասնագիտական» բառերը, 

2. 5-րդ կետում «պետական» բառից հետո լրացնել «հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» բառերը: 

Հոդված 17. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1. 5-րդ կետում «պետական» բառից հետո լրացնել «հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» բառերը, 

2. 8-րդ կետից հանել «եւ բարձրագույն մասնագիտական» բառերը, 

3. 9-րդ կետում «եւ բարձրագույն» բառերը փոխարինել «մասնագիտական» բառով, 

4. 10-րդ կետում «հաստատում է» բառերից հետո լրացնել «հանրակրթական, 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» 

բառերը, 

5. 11-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

6. 14-րդ կետում «պետական» բառից հետո լրացնել «հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական» բառերը: 



 

Հոդված 18. Օրենքի 40-րդ հոդվածի՝ 

1. 2-րդ մասում «օրենքին» բառից հետո լրացնել «համապատասխան ոլորտը 

կարգավորող  օրենքին» բառերը, 

2. 6-րդ մասում «սահմանազատվում են» բառերից հետո լրացնել «համապատասխան 

ոլորտը կարգավորող օրենքով եւ» բառերը:  

Հոդված 19. Օրենքի 42-րդ հոդվածի՝ 

1. Վերնագրից և 1-ին, 3-րդ, 10-րդ մասերից հանել «պետական» բառը, 

2. 1-ին մասում  «միջին» բառից հետո լրացնել «մասնագիտական» բառը, իսկ 

«բարձրագույնմասնագիտությունների» բառից հետո հանել լրացնել «կրթական 

ծրագրերիմասնագիտական» բառերը, 

3. 4-5 և 7-9-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

 Հոդված 20. Օրենքի 43-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 2120.  Օրենքի 44-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «պետական կամ 

հավատարմագրված ոչ պետական» բառերը փոխարինել «բարձրագույն կրթության 

ոլորտը կարգավորող օրենքի «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» 

պահանջներին համապատասխան» բառերով: 

 

Հոդված 2221. Օրենքի 45-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5-րդ 

մասով. 

«5. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների սեփականության հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

«բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող օ«Բարձրագույն կրթության եւ գիտության 

մասին» րենքով»: 

 

Հոդված 2322. Օրենքի 46-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 86.1-րդ 

մասով. 

«8. Սույն հոդվածը չի տարածվում բարձրագույն կրթական ծրագրեր իրականացնող 

հաստատությունների վրա»: 



«6.1. Բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքով կարող է սահմանվել  

բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման այլ համակարգեր և ձևեր»: 

 
Հոդված 24. Օրենքի 47-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ 

մասով.[m1] 

«3. Սույն հոդվածը չի տարածվում բարձրագույն կրթական ծրագրեր իրականացնող 

հաստատությունների վրա»: 

Հոդված 2523. Օրենքի 49-րդ հոդվածի՝ 

1. 6-րդ և 8-րդ մասերից հանել «և բարձրագույն» բառերը, 

 

1) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

      «6. Պետական նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին 

մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների սովորողները 

կրթաթոշակ են ստանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով և չափերով։ Բարձրագույն  կրթության սովորողների կրթաթոշակի տրամադրման 

առանձնահատկությունները  սահմանվում է բարձրագույն կրթության ոլորտը 

կարգավորող օրենքով։», 

     2) 8-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

«8. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողներն 

իրավունք ունեն տվյալ կամ այլ հաստատությունում վճարովի հիմունքներով ստանալ 

մեկից ավելի երկրորդ մասնագիտություն` կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի սահմանած կարգով: Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում սովորողների մեկից ավելի կրթական ծրագրում ընդգրկվելու 

իրավունքը կարգավորվում է բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքով։», 

2. 9-րդ մասի «Սովորողներն» բառից առաջ լրացնել «Հանրակրթական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների» բառերը, 

3. 10-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«10. Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախորդ 

տարիների շրջանավարտներն իրավունք ունեն ստանալու պետական նմուշի դիպլոմ՝ 

մինչեւ 2023-2024 ուսումնական տարվա ավարտը մասնակցելով պետական եւ ոչ 



պետական հավատարմագրված բուհերում ըստ մասնագիտությունների կազմակերպվող 

ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացին`  կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի սահմանած կարգով։  

որը հաստատվում է  մինչեւ 2021 թվականի ապրիլի 1-ը:»: 

Հոդված 26.  Օրենքի  50-րդ  հոդվածի  2-րդ  մասում «(պրոֆեսորադասախոսական)» 

բառը փոխարինել «, ակադեմիական» բառով: 

 

Հոդված 27. Օրենքի 55-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 

պարբերությամբ. 

«Ներառյալ 2011 թվականը շնորհված դիպլոմավորված մասնագետի կրթական 

աստիճանը հավասարեցվում է մագիստրոսի կրթական աստիճանին:»: 

 

Հոդված 28.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ օրենքի 11-րդ հոդվածի, որն ուժի մեջ է 

մտնում 2023 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
Կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» 

օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-797-04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7971 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7972 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Պետական ոչ առեւտրային 
կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7973 -04.12.2020-
ԳԿ-011/0), «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-

7974 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 
(փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7975- 04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7976 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7977- 04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Բնակչության 

բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7978 -
04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-7979 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79710 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Փրկարար ծառայության 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79711 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), 
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

(փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79712 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-
79713 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79714 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Զորամասերի եւ զինվորական հաստատությունների կարգավիճակի 
մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79715 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Զինվորական 

ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 
(փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79716 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

(փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79717 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների 
մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79718 -04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Նոտարիատի 

մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79719- 04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79720 -
04.12.2020-ԳԿ-011/0), «Լեզվի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-

79721 -04.12.2020-ԳԿ-011/0) եւ «Գնումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-79722 -
04.12.2020-ԳԿ-011/0)  

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
 
 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

Առաջարկությունն
երն ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
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եզրակացությունը որոշումը 
      

1.  
Կառավարություն 
 

«Բարձրագույն 
կրթության և 
գիտության մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծ, 
այսուհետև՝  
(ԲԿԳ ՕՆ) 
հոդված 1 

1-ին մասից հանել «իրավահարաբերություններ» բառը 
 
2-րդ մասում «կամ օրենքով» բառերը փոխել «օրենքներով 
կամ իրավական ակտերով» բառերով։  
 
3-րդ մասը հանել  
4-րդ մասը հանել  

+ + 

1-ին կետից հանել «ուսումնառության և» բառերը + + 

2-րդ կետում «ուսումնառության» բառը փոխարինել  
«կրթության» բառով 

+ + 

3-րդ կետում «դրա ստորաբաժանում» բառերը փոխարինել 
«օրենքով սահմանված պետական հիմնարկի կարգավիճակ 
ունեցող կազմակերպություն» բառերով 

+ + 

4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«հանրային (պետական) բուհ՝ պետության կողմից կամ 
միջպետական պայմանագրի հիմքով հիմնադրված ոչ 
առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ ունեցող բուհ» 

+ + 

5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«պետության մասնակցությամբ բուհ՝  պետության և ոչ 
պետական կազմակերպության (այդ թվում օտարերկրյա) 
համագործակցության շրջանակներում  գործող ոչ առևտրային 
կազմակերպության կարգավիճակ ունեցող բուհ,» 

+ + 

6-րդ կետում «կազմակերպություն» բառը փոխարինել «բուհ» 
բառով 

+ + 

7-րդ կետում՝ «կազմակերպություն» բառից հետո շարադրել. 
«որն իրականացնում է գիտական և գիտատեխնիկական և 
նորարարական գործունեություն, »  

+ + 

2. 
  

 
 
Կառավարություն 
 

 
 
 
 
 
ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 3, 
մաս 1-ին  

8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«հանրային (պետական) գիտական կազմակերպություն` 
պետության կողմից կամ միջպետական պայմանագրի հիմքով 
հիմնադրված ոչ առևտրային կազմակերպության 
կարգավիճակ ունեցող գիտական կազմակերպություն,» 
9) պետության մասնակցությամբ գիտական 
կազմակերպություն՝ պետության և ոչ պետական 
կազմակերպության (այդ թվում օտարերկրյա) 
համագործակցության շրջանակներում  գործող ոչ առևտրային 
կազմակերպության կարգավիճակ ունեցող գիտական 
կազմակերպություն,  
9-րդ և 10-րդ կետերում՝ «հիմնադրված» բառից հետո լրացնել 

+ + 
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«գիտական» բառը.  

17-րդ կետից հանել «անընդհատ հաջորդական» բառերը, իսկ 
մակարդակին բառից հետո լրացնել «համարժեք» բառը  

+ + 

21-րդ կետը՝ «հեռավար ուսուցում» հասկացությունը հանել + + 

23-րդ, 36-րդ, 37-րդ և 40-րդ կետերում 
«գիտահետազոտական» բառը փոխարինել «գիտական» 
բառով, իսկ «տնտեսության ոլորտների ամբողջություն» 
բառերը փոխարինել «ոլորտ» բառով. 

+ + 

26-րդ կետը շարադրել հետևյալ կերպ.  
«ԿՓԵՀ ակադեմիական կրեդիտ (այսուհետ՝ կրեդիտ)` 
դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի ուսումնառության 
վերջնարդյունքների ձեռքբերման համար ուսանողի 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական 
միավոր,» 
28-րդ կետում «ձեռք բերված անհրաժեշտ» բեռերը 
«պահանջվող» բառով։  

+ + 

29-րդ կետի «հմտությունների» բառից հետո ավելացնել 
«ամբողջություն» բառը։ 
30-րդ կետում «որակավորում» բառից առաջ լրացնել «անձին 
շնորհված» բառերը 

+ + 

32-րդ կետից հանել «շնորհված» բառը + + 

34-րդ և 35-րդ կետերը խմբագրել և շարադրել հետևյալ կերպ.  
«բուհի ինստիտուցիոնալ (այսուհետ՝ ինստիտուցիոնալ) կամ 
կրթական ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագրային) 
հավատարմագրում՝ որակի գնահատման գործընթաց, որի 
արդյունքում հավաստվում է բուհի կամ դրա կրթական 
ծրագրի (կրթական ծրագրերի խմբի) 
համապատասխանությունը հավատարմագրման սահմանված 
չափանիշներին,» 

+ + 

36-րդ կետում (նոր 34) և նախագծի ամբողջ տեքստում 
«ուսումնառության կրթաթոշակ» բառերը փոխարինել 
«կրթաթոշակ» բառով, 
իսկ «ուսումնառության վարձ» բառերը և դրա հոլովաձևերը 
փոխարինել «ուսման վարձ» բառերով և դրա հոլովաձևերով։ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
36-րդ կետը (նոր 34) շարադրել հետևյալ կերպ. 
«կրթաթոշակ՝ բուհ ընդունելության արդյունքների կամ 
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության 
հիմքով ուսանողի ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 

+ + 
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փոխհատուցում,» 
 
Նախագծի ամբողջ տեքստում «ուսումնառության նպաստ» 
բառերը փոխարինել «ուսանողական նպաստ» բառերով, 
 
37-րդ կետը (նոր 35) շարադրել հետևյալ կերպ. 
«ուսումնառության նպաստ` սոցիալապես խոցելի կամ այլ 
առանձին խմբերի ուսանողների ուսումնառության վարձի 
փոխհատուցում,» 
 ----------------------------------------------------------------------------------- 
նոր 36-րդ կետից հանել «ամբողջություն» բառը 
ակադեմիական գործունեություն հասկացությունից հանել 
«ծրագրերի և աշխատանքների» բառերը  

+ + 

40-րդ կետում հանել «կամ գործնական աշխատանքային 
ուսուցումը» բառերը, իսկ  «կատարելագործումը» բառը 
փոխարինել «մասնագիտական զարգացման» բառերով,  

+ + 

41-րդ կետը շարադրել հետևյալ կերպ.  
«39) բուհական ինքնավարություն՝ բուհի ակադեմիական և 
կազմակերպական, այդ թվում՝ մարդկային ու 
ֆինանսատնտեսական ռեսուրսները կառավարելու 
գործառույթները ինքնուրույն սահմանելու, որոշումներ 
կայացնելու և իրականացնելու իրավասություն,» 

+ + 

43-րդ և 44-րդ կետերը խմբագրել և շարադրել հետևյալ կերպ 
 «41) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն` նոր 
գիտելիքի ստեղծմանը կամ դրա կիրառման նոր 
ուղղությունների հայտնաբերմանն ուղղված 
ստեղծագործական համակարգված գործունեություն,» 

+ + 

45-րդ կետը շարադրել հետևյալ կերպ. 
«42) հիմնարար գիտական հետազոտություն` բնության 
օրենքների, մարդու գործունեության, հասարակության 
կառուցվածքի և զարգացման հիմնական 
օրինաչափությունների մասին ունեցած գիտելիքների 
ընդլայնմանն ու նոր գիտելիքների ձեռքբերմանն ուղղված 
տեսական կամ փորձարարական գործունեություն,» 

+ + 

46-րդ կետը շարադրել հետևյալ կերպ. 
«43) կիրառական գիտական հետազոտություն` հիմնականում 
գործնական նշանակություն ունեցող, որոշակի խնդիրների 
լուծմանը նպատակաուղղված գործունեություն» 

+ + 

  

Լրացնել նոր մաս՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 
«44) փորձարարական մշակում՝ գիտական 
հետազոտությունների կամ գործնական փորձի միջոցով ձեռք 
բերված գիտելիքների վրա հիմնված` նոր արտադրանքի կամ 
մեթոդների ստեղծմանը կամ առկա արտադրանքի կամ 

+ + 
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մեթոդների կատարելագործմանն ուղղված համակարգված 
գործունեություն,» 

 47-րդ կետը շարադրել հետևյալ կերպ. 
«45)  նորարարական (ինովացիոն) գործունեություն`  
կիրառության մեջ գտնվող արտադրանքի և/կամ 
գործընթացների համեմատ էականորեն բարելավված 
արտադրանքի և/կամ գործընթացների մշակմանն ու 
ներդրմանն ուղղված գործունեություն:» 
 
Նոր 47-րդ կետից հանել «այդ թվում՝ միջպետական 
համագործակցության ծրագրերում ընդգրկված,  ուսումնառող 
կամ աշխատող,» բառերը  

+ + 

 50-րդ կետը՝ «սոցիալական գործընկեր» հասկացությունը 
հանել  

+ + 

 ՀՀ ԱԺ  
պատգամավորներ  
 
Սոֆյա Հովսեփյան 
 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 3 
նոր կետ 

լրացնել նոր կետով՝ «ազգային գիտական լաբորատորիա` 
բարձր որակավորմամբ գիտական և 
ճարտարագիտատեխնիկական աշխատողներ և 
համապատասխան գիտատեխնիկական ենթակառուցված 
ունեցող ու համապետական նշանակության գիտական և 
գիտատեխնոլոգիական հիմնախնդիրների ուղղությամբ 
գործունեություն իրականացնող հանրային գիտական 
կազմակերպություն»: 

- - 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Թագուհի  
Թովմասյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 3 
նոր կետ 

Լրացնել նոր կետ, հետևյալ բովանդակությամբ. 
«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային 
ակադեմիա (այսուհետ ՀՀ ԳԱԱ)՝ պետության կողմից 
հիմնադրված ոչ առևտրային գիտական կազմակերպություն, 
որն ունի պետության կողմից սահմանված կարգով 
խորհրդատվություն տրամադրելու և հանրապետության 
հիմնարար հետազոտությունները համակարգելու 
իրավասություն։ » 

- - 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 3 
 

Նախագծում կա <<էլեկտրոնային կրթություն>> 
հասկացությունը, որը ներառված չէ օրենքում կիրառվող 
հասկացությունների շարքում:  

+ + ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Լիլիթ Ստեփանյան 

 Նախագծում հանդիպում է <<լիազոր մարմնի ղեկավար>> 
տերմինը, առաջարկում ենք կիրառել <<լիազոր մարմին>> 
հասկացությունը:  

+ + 

 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Լիլիթ Ստեփանյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 4, 
մաս 3-րդ 

17-րդ ենթակետը վերաբերում է Սփյուռքին, որն ամփոփված է 
1 նախադասությամբ: Առաջարկում եմ բացվածք տալ և որոշ 
դեպքերի համար օգտագործել <<օրենքով կամ 
Կառավարության կողմից սահմանված կարգով>>:  

- - 

 Կառավարություն  ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 4, 
մաս 1-ին 

1-ին կետից հանել «բուհական» բառը, իսկ 7-րդ կետը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգի 

+ + 
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մրցունակությունը:» 

 ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 4, 
մաս 2-րդ 

1-ին կետից հանել «՝ ի նպաստ հայապահպանության և 
միջազգային երկխոսության,» բառերը,  
4-րդ կետը շարադրել հետևյալ կերպ.  
4) բուհերի,  գիտական կազմակերպությունների հետ 
պետության  և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների 
գործընկերության խթանումը,  

+ + 

 ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 4, 
մաս 3-րդ 

1-ին կետը հանել,  
2-րդ կետը համարել 1-ին կետ,  «զարգացում» բառից առաջ 
լրացնել «ձևավորում և» բառերը, համարակալումը 
համապատասխանաբար փոխել 1 միավոր ցածր,  
3-րդ կետը հանել, 
4-րդ կետում (նոր 2) «որակի ապահովում» բառերից հետո 
լրացնել «շարունակական բարելավում» բառերը, 
6-րդ կետում՝ «կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիքի  ապահովում», նախադասությունը փոխարինել 
«մատչելի պայմանների ապահովում», բառերով, 
9-րդ կետից հանել «նախասիրությունները» բառը  
 
10-րդ և 11-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«10) գիտական, գիտատեխնիկական և նորարարական 
գործունեության զարգացման ապահովում և արտադրության 
հետ դրանց ինտեգրման նպաստում,    
11) բուհերի ուսանողների սոցիալական երաշխիքների 
ապահովում և կրթաթոշակների տրամադրում,»,  
13-րդ և 20-րդ կետերում «գիտահետազոտական» բառը 
փոխարինել  «գիտական» բառով,  
17-րդ կետում «հայագիտության» բառից առաջ լրացնել  
«սփյուռքի համար» բառերը։  

+ + 

 Կառավարության  ԲԿԳ ՕՆ, 
հոդված 5, 6, 7  
  

Մաս 1-ին, կետ 6-րդ, 7-րդ, մաս 2-րդ կետ 11-րդ, հոդված 6, 
մաս 2-րդ, կետ 1-ին,  հոդվածի 7, մաս 1-ին և 2-րդ 
«գիտահետազոտական» բառը փոխարինել  «գիտական» 
բառով,  

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր  
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 
 
 
 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 5, 
մաս 2-րդ 

1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
«կազմակերպում և իրականացնում է ընդունելության 
գործընթացը, ներառյալ՝ օտարերկրյա քաղաքացիների՝ ըստ 
բուհի կրթական մակարդակների և կրթական ծրագրերի,»   
 
6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ 
 «իրականացնում է ուսանողների կողմից կրեդիտների 
կուտակման հաջորդականության սահմանումը, 
վերջնարդյունքների ձեռքբերման գնահատումը՝ ընտրելով 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր  
 
Սոֆյա Հովսեփյան 

գնահատման, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերն ու 
պարբերականությունը, ».  
Լրացնել նոր կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ՝  
«5) ստեղծում է ակադեմիական գրագրության կենտրոններ,» 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Նոր 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
«7) սահմանում է ուսանողների կողմից կրեդիտների 
կուտակման կարգը, վերջնարդյունքների ձեռքբերման 
գնահատման, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերն ու 
պարբերականությունը,» 

 
 

+ 

 
 

+ 

  
Կառավարություն 

8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
«կազմակերպում է ակադեմիական, գիտական և վարչական 
կազմի մասնագիտական զարգացմանն ուղղված 
դասընթացներ, »  
Նոր 16-րդ կետում «իր» բառը փոխարինել «իրեն 
տրամադրված» բառով,  
Նոր 17-րդ կետում «հայեցողությամբ» բառից հետո լրացնել 
«օգտագործում» բառը։  
 
Նոր 10-րդ կետում «կոչումներ» բառից առաջ լրացնել 
«պատվավոր» բառը։  
 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 6, 
մաս 3-րդ 

Հանել «ապահովելով դրանց կառավարման և ֆինանսական 
ինքնուրույնության վերաբերյալ դրույթներ։» 

+ + 

 «Լուսավոր 
Հայաստան» 
խմբակցության  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 6, 
մաս 3-րդ 

Հանել  - - 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 6, 
մաս 8-րդ 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
«Բուհը մշակում և հրապարակում է (թարմացնում է) 
զարգացման ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը, 
ակադեմիական բարեվարքության կանոնակարգը և այլ 
ներքին իրավական ակտերը։» 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 7, 
մաս 2-րդ 

Լրացնել նոր՝ 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետեր, հետևյալ 
բովանդակությամբ. 
«5) մշակում և հաստատում է գնումների իր ընթացակարգը և 
դրանց համաձայն կատարում է գնումներ, բացառությամբ՝ 
պետական բյուջեից տրամադրված միջոցների, 
6)  ստեղծում է տնտեսական ընկերություններ, հիմնարկներ, 
մասնաճյուղեր և կառուցվածքային միավորներ, այդ թվում՝ 
օտարերկրյա պետություններում, 
7)  տնօրինում է իրեն տրամադրված գույքը և այդ գույքի 
վարձակալությունից ստացված եկամուտները, 
8)  տնօրինում է և օգտագործում պետական բյուջեից 

+ + 
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հատկացված ու տվյալ տարում չօգտագործված 
ֆինանսական միջոցները իր ենթակառուցվածքների 
բարելավման և գիտական և գիտատեխնիկական 
հետազոտությունների համար, եթե օրենսդրությամբ այլ բան 
նախատեսված չէ,» 

 ՀՀ  ԱԺ 
պատգամավոր 
Թագուհի 
Թովմասյան  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 7, 
մաս 2-րդ 

Վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Բուհի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ հետ համատեղ ապահովում  է 
բարձրագույն կրթության երկրորդ կամ երրորդ 
մակարդակներում կրթության իրականացումը,» 
 
5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Գիտական կազմակերպությունը առնվազն հինգ տարին 
մեկ անգամ մշակում և հրապարակում է իր 
ռազմավարական ծրագիրն ու ակադեմիական 
բարեվարքության կանոնակարգը։»  

 
- 
 
 
 

Խմբագրվել է 

 
- 
 
 
 

Խմբագրվել է 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 7, 
մաս 5-րդ 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
5. Գիտական կազմակերպությունը առնվազն հինգ տարին 

մեկ անգամ մշակում և հրապարակում է իր հնգամյա 
ռազմավարական ծրագիրն ու ակադեմիական 
բարեվարքության կանոնակարգը: 

+ + 

 ՀՀ Աժ 
պատգամավոր 
Մխիթար 
Հայրապետյան 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 8, 
մաս 2-րդ 

Հանել «բուհերի» բառը + + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 9, 
մաս 4-րդ 

Հանել՝ բացառությամբ ռազմական բարձրագույն կրթության 
ծրագրերի, որոնց առաջին և երկրորդ մակարդակների 
կրթական ծրագրերն իրականացվում են միայն լրիվ 
բեռնվածությամբ: 

+ + 

 Կառավարություն 
 
ԱԺ 
պատգամավորներ  
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
 
Մխիթար 
Հայրապետյան  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 9, 
մաս 7-ից 13-րդը 

Վերաշարադրել և խարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.  
  

   7. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումն առաջինից 
երրորդ մակարդակների համար ըստ սահմանված 
տևողությունների, սկիզբը և ավարտը, ինչպես նաև ուսանողի 
արձակուրդի տևողությունը սահմանում է  բուհը: 
 8. Առաջին մակարդակի որակավորում շնորհող կրթական 
ծրագրերի բեռնվածությունը ոչ պակաս քան 180 և ոչ ավելին, 
քան 240 կրեդիտ է, բացառությամբ բարձրագույն 
ռազմաուսումնական հաստատությունների կրթական 
ծրագրերի: Բակալավրի որակավորում ստանալու համար 
ուսուցման տևողությունը առնվազն 3 տարի է: 

+ + 
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 9. Երկրորդ մակարդակի որակավորում շնորհող կրթական 
ծրագրերի բեռնվածությունը ոչ պակաս քան 60 և ոչ ավելին, 
քան 120 կրեդիտ է: Մագիստրոսի որակավորում ստանալու 
համար ուսուցման տևողությունը առնվազն 1 տարի է:  
  10.Երրորդ մակարդակի որակավորում շնորհող 
գիտակրթական ծրագրերի բեռնվածությունը 180 կրեդիտ է: 
Դոկտորի որակավորում ստանալու համար ուսուցման 
տևողությունը առնվազն 3 տարի է:  
 11. Բարձրագույն կրթության ինտեգրված ծրագրով կրթական 
ծրագրերի բեռնվածությունը ոչ պակաս, քան 300 կրեդիտ է:  
12. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության 
համակարգում բոլոր կրթական մակարդակների 
աստիճանաշնորհող ծրագրերում ուսանողի տարեկան 
ուսումնական լրիվ բեռնվածությունը առավելագույնը 60 
կրեդիտ է: 
  13. Լրիվ բեռնվածությամբ ուսումնառող ուսանողը 
պարտավոր է բուհի տվյալ կրթական ծրագրով սահմանված 
ուսուցման համար նախատեսված ժամկետում կուտակել 
տարեկան ուսումնական բեռնվածության առնվազն 75 
տոկոսին համապատասխան գումարային կրեդիտներ։ Լրիվ 
բեռնվածությամբ ուսանողի ուսումնառության ընդհանուր 
տևողությունը բակալավրի որակավորում ստանալու համար 
կարող է երկարացվել մինչև 2, մագիստրոսի՝ մինչև 1, 
դոկտորի՝ մինչև 1, իսկ ինտեգրված ծրագրով՝ մինչև 1 
ուսումնական տարով:  
  14. Բակալավրի և ինտեգրված ծրագրով մասնակի 
բեռնվածությամբ ուսումնառող ուսանողը պարտավոր է բուհի 
տվյալ կրթական ծրագրով սահմանված ուսուցման համար 
նախատեսված ժամկետում կուտակել տարեկան 
ուսումնական բեռնվածության առնվազն 50 տոկոսին 
համապատասխան գումարային կրեդիտներ: Մասնակի 
բեռնվածությամբ ուսումնառող ուսանողի ուսումնառության 
ընդհանուր տևողությունը բակալավրի որակավորում 
ստանալու համար կարող է երկարացվել մինչև 4, ինտեգրված 
ծրագրով՝ մինչև 2 ուսումնական տարով: 
  15. Կրթությունն ընդհատած ուսանողի ուսումնառությունը 
հետագայում շարունակելու դեպքում բուհի ակադեմիական 
խորհրդի կողմից սահմանված կարգով քննարկվում է տվյալ 
կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների փոփոխությամբ 
պայմանավորված՝ ուսանողի կողմից լրացուցիչ կրեդիտների 
կուտակման անհրաժեշտությունը: 
  16. Համատեղ կրթական ծրագրերով ուսումնառող ուսանողի 
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը և ուսումնառության 
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ընդհանուր տևողությունը սահմանում է բուհի ակադեմիական 
խորհուրդը՝ սույն օրենքի դրույթներին համապատասխան: 
  17. Ուսումնառությունը չավարտած անձին տրվում է 
ակադեմիական տեղեկանք ուսումնասիրած դասընթացների 
ու մոդուլների  և կուտակած կրեդիտների վերաբերյալ: 
  18. Բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների 
առաջին և երկրորդ մակարդակների կրթական ծրագրերն 
իրականացվում են միայն լրիվ բեռնվածությամբ՝ բակալավրի 
կամ մագիստրոսի որակավորում ստանալու համար տվյալ 
կրթական ծրագրով սահմանված ուսուցման ընդհանուր 
տևողության ժամկետներին համապատասխան։ 

 Կառավարություն 
 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 10,  
1-ին մասի 3-րդ կետ 
 
նոր՝ 
մաս 4-րդ,  
հաջորդիվ 
համարակալումը 
փոխել 

3-րդ կետ կետից հանել «աստիճանի» բառը, 
 
 
11-րդ հոդվածի 3-րդ մասը տեղափոխել 10-րդ հոդված, որպես 
4-րդ մաս.  
 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 10, 
մաս 4-րդ,  
 

Փոխել համարակալումը, 5-րդ մասից հանել «կամ 
սոցիալական գործընկերության կողմ հանդիսացող 
կազմակերպության, այդ թվում՝ պետական մարմնի հետ 
համատեղ:» բառերը 
 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ,  
հոդված 10,  
 

Լրացնել նոր՝ 6-րդ մաս, հետևյալ բովանդակությամբ.    
6. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ունեցող բուհում 
բարձրագույն կրթության հաջորդ կրթական մակարդակում 
սահմանված կարգով ուսումնառությունը շարունակելու 
իրավունք ունեն միայն այն անձինք, որոնք ստացել են 
բարձրագույն կրթության նախորդ մակարդակի որակավորում 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ունեցող բուհից։ 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 12, 
մաս 2-րդ  

«Կողմ» բառը փոխարինել «բուհ» բառով  + + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 12, 
մաս 3-րդ 

Հանել «համապատասխան» բառը,  
«ինչպես նաև շրջանավարտների փոխճանաչման 
շրջանակը:» բառերը 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 12, 
մաս 5-րդ 

Հանել «և ներկայացնում տվյալ գործընկեր բուհի կամ 
կազմակերպության հավանությանը։» բառերը 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 13, 
մաս 2-րդ 

Հանել «ամփոփիչ ատեստավորման և» բառերը + + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 15, 
մաս 3-րդ 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ  
«Ըստ բարձրագույն կրթության մակարդակների կրթական 

+ + 
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ծրագրերի լիցենզավորումն իրականացնում է լիազոր 
մարմինը կրթական ծրագրերի լիցենզավորման 
հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ «Լիցենզավորման 
մասին» օրենքի, սույն օրենքի, բարձրագույն կրթության 
կրթական ծրագրերի լիցենզավորման կարգերի և այլ 
իրավական ակտերի դրույթներին համապատասխան։» 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 15, 
մաս 4-րդ 

3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ 
«համապատասխան կրթական մակարդակներում   կրթական 
ծրագրով ուսուցում ապահովելու համար ակադեմիական 
կազմի, գիտական աշխատողների և ուսումնաօժանդակ 
կազմի առկայությունը,» 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 15, 
մաս 5-րդ և 6-րդ  

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
  «5. Լիցենզավորման պարտադիր պայմաններն ու 
պահանջները սահմանվում են բարձրագույն կրթության 
համապատասխան մակարդակների կրթական ծրագրերի 
լիցենզավորման կարգերով, որոնք լիազոր մարմնի 
ներկայացմամբ հաստատում է Կառավարությունը : 
  6.Կրթական ծրագիրը գիտական կազմակերպության հետ 
համատեղ իրականացնելիս գիտական կազմակերպությունը 
տրամադրում է տեղեկություններ իր մարդկային և նյութական 
(գիտահետազոտական, մասնագիտական, 
նյութատեխնիկական) ռեսուրսները բուհին, որոնք համալրում 
են լիցենզավորման պարտադիր պայմանների և պահանջների 
հիմքերը:» 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 15, 
մաս 7-րդ 

1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
1. Բուհին տրված համապատասխան լիցենզիայի կամ 
համապատասխան մակարդակի կրթական ծրագրի 
գործողությունը կարող է դադարեցվել և լիցենզիան ուժը 
կորցրած ճանաչվել կրթության պետական կառավարման 
լիազոր մարմնի որոշումով, եթե՝  ..» 
 
1-ին կետը հանել, համարակալումը համապատասխանաբար 
1 նիշով նվազեցնել։   

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 15, 
մաս 7-րդ 

3-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանակությամբ. «լիցենզիա 
ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում 
հայտնաբերվել է լիցենզիան տալու համար էական 
նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խեղաթյուրված 
տեղեկատվություն,» 
 
Լրացնել նոր 5-րդ մաս՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 
5) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում։   

+ + 



20 

 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 16,  1-ին մասը հանել  
Համարակալումը համապատասխանաբար նվազեցնել 
 
Նոր 1-ին մասի 3-րդ կետից հանել «ներառյալ միջազգային» 
բառերը 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Լիլիթ Ստեփանյան 

Հոդված 17,  
Մաս 3 

3. Նոր հիմնադրված բուհը ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրում է անցնում հիմնադրումից հետո 
առավելագույնը յոթ տարվա ընթացքում: 
Օրենքի կարգավորումներով բարձրագույն կրթության 
առաջին մակարդակում ծրագրերը կարող են իրականացվել 
առնվազն երեք ուստարում: Այս պարագայում կարող է խնդիր 
առաջանալ, եթե օրինակ բարձրագույն կրթության վկայականը 
ստանալուց հետո բուհը չհավատարմագրվի: Դրանից 
խուսափելու համար առաջարկում եմ <<առնվազն 7 տարի>> 
բառերը փոխարինել <<…. Հիմնադրումից հետո չորս տարվա 
ընթացքում>> բառերով:  
Չնայած նույն հոդվածի 8-րդ կետով նշվում է ծրագրային 
հավատարման պայմանի մասին, այնուամենայնիվ, կարծում 
եմ, 7 տարին խնդրահարույց ժամկետ է:   
 

Մասսամբ 
ընդունվել է 

Մասսամբ 
ընդունվել է 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 17, 
ամբողջությամբ  

Հոդվածը ամբողջությամ խմբագրել և շարադրել հետևյալ 
բովանդակությամբ. 

1. Բուհի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային 
հավատարմագրումն իրականացվում է որակի գնահատման 
կամ հավաստման պետության կողմից ճանաչված 
մասնագիտացված կառույցների կողմից` սույն օրենքի 
դրույթներին և Կառավարության սահմանած կարգին 
համապատասխան։ Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային 
հավատարմագրման կարգերը, պահանջները և չափանիշները 
լիազոր մարմնի ներկայացմամբ հաստատում է 
Կառավարությունը: 
2. Նոր հիմնադրված բուհը ինստիտուցիոնալ հավատար-
մագրում է անցնում հիմնադրումից հինգ տարի հետո՝ ոչ ուշ  
քան մեկ տարվա ընթացքում։ 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում չանցնելու դեպքում 
բուհի գործունեությունը դադարեցվում է։ 
4. Ծրագրային հավատարմագրումը իրականացվում է ըստ 
բուհի առանձին կրթական ծրագրերի կամ տվյալ կրթական 
ոլորտում ներառված կրթական ծրագրերի խմբերի։ Բուհն իր 
կրթական ծրագրերը հավատարմագրելու համար 
սահմանված կարգով կարող է՝ 

1) դիմել մասնագիտացված կառույցի, 

+ + 
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2) իրականացնել կրթական ծրագրերի ինքնագնահատում 
և արդյունքները ներկայացնել մասնագիտացված կառույցին։ 
5. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ընթացքում 
կրթական ծրագրերի ինքնագնահատման՝ սահմանված 
չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում, 
մասնագիտացված կառույցի կողմից կայացվում է բուհի 
ինստիտուցիոնալ և համապատասխան կրթական ծրագրերի 
հավատարմագրման մասին որոշում։ 
6. Նոր կրթական ծրագրերը ենթակա են հավատարմագրման 
առաջին շրջափուլի ավարտից մեկ տարվա ընթացքում։ 
7. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ստացած բուհերը և 
դրանց ծրագրային հավատարմագրում ունեցող կրթական 
ծրագրերը գրանցվում են հավատարմագրված բուհերի և 
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկություններ 
պարունակող hավատարմագրման պետական 
գրանցամատյանում, որը վարում է Կառավարության կողմից 
ստեղծված հավատարմագրման կառույցը: 
8. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օտարերկրյա 
պետությունների բուհերը կամ բուհերի մասնաճյուղերը, 
Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա այլ 
պետությունների, ինչպես նաև բուհերի կամ 
կազմակերպությունների մասնակցությամբ ստեղծված 
բուհերը ենթակա են հավատարմագրման սույն օրենքի 
դրույթներին և Կառավարության սահմանած կարգին 
համապատասխան: 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 18 
մաս 1-ին 

Հանել «հասանելիության, հրապարակայնության, 
արդարության, վստահելիության, թափանցիկության, 
հավասարության սկզբունքների կիրառմամբ՝» բառերը 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 18 
մաս 2-րդ 

Հանել 2-րդ մասը 
 
 
Նոր 2-րդ մասում՝ «լիցենզիայի առկայության դեպքում» 
բառերից հետո լրացնել «բացառությամբ սույն օրենքի 40-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:» բառերը 

+ + 

 ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 18 
մաս 3-րդ և 6-րդ 

«արվեստի» բառից հետո լրացնել «ճարտարապետության» 
բառը 
 
Նոր 3-րդ մասից հանել «կարողությունների» և 
«ընդունակությունների» բառերը 

+ + 

 

Կառավարություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 18 
մաս 4-րդ  

Առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ՝  
«Ընդունելություն իրականացնող բուհերը համապատասխան 
ուսումնական տարվանից ոչ ուշ, քան երկու տարի առաջ, 

+ + 
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հրապարակում են ընդունելության պահանջները՝, ըստ 
կրթական ծրագրերի, ներառյալ այն հանրակրթական 
առարկաների ցանկը, որոնց համար պահանջվում է 
ներկայացնել պետության լիազորած մասնագիտացված 
կազմակերպության կողմից տրված արտաքին գնահատման 
վկայագիրը։» 

 «գիտելիքների ստուգումը «բառերից հետո լրացնել «, ինչպես 
նաև բուհի սահմանած լրացուցիչ մուտքային պահանջները 
(առկայության դեպքում),»  բառերը, 
 
«ընդունակությունների» բառը փոխարինել 
«կարողությունների» բառով։ 

+ + 

 

 
 
 
 
ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 18 
մաս 8-րդ 
 8-րդ մասից հանել մրցութային միավորի ձևավորման 

սկզբունքները,  
+ + 

 ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 18 
մաս 3-րդ և 12-րդ 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«12.  Դիմորդները արտաքին գնահատման վկայագրերով 
կարող են դիմել սովորելու մեկ կամ տարբեր բուհերի նույն 
կրթական ոլորտի մեկից ավելի կրթական ծրագրերով։ 
Պետական կրթաթոշակ հատկացվում է միայն մեկ կրթական 
ծրագրով ուսումնառելու համար։» 

+ + 

 Կառավարություն 
 
 
 
 
Մխիթար 
Հայրապետյան 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 20 , 
մաս 1-ին  

1-ին կետում՝ «հանրային գիտական կազմակերպությունը» 
բնռարից հետո լրացնել «և հաստատում դրանց 
կանոնադրությունները,» բառերը 
 
Հանել  2-րդ կետը,   
3-րդ (2-րդ) կետում՝« կրթության» բառից հետո լրացնել «և 
գիտության» բառերը,   
5-րդ կետից հանել «կարգը սկզբունքները, չափանիշները և 
շրջանակը,», 
Հանել 16-րդ և 17-րդ կետերը 
Նոր 12-րդ կետից հանել «բուհերի» բառը 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ  
պատգամավոր  
Սոֆյա Հովսեփյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 20 , 
մաս 1-ին  

Լրացնել նոր կետով՝ «հաստատում է ազգային գիտական 
լաբորատորիաներին առաջադրվող չափանիշները ու 
ձևավորման կարգը,»: 

- - 

 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 20 , 
 

Օրենքով կարգավորել ազգային լաբորատորիների հարցը - - 

 ՀՀ ԱԺ  
պատգամավոր  
Թագուհի 
Թովմասյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 20 , 
մաս 1-ին  

9-րդ մասը վերաշարադրել հետևյալ կերպ. 
Հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
գիտությունների ազգային ակադեմիայի կանոնադրությունը, և 
ակադեմիկոսների ու թղթակից անդամների առավելագույն 
թիվը և մասնագիտությնունները»։  

- - 
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 Կառավարություն Հանել 3-րդ կետը, համապատասխանաբար՝ հաջորդիվ 
համարակալում փոխել,  
7-րդ կետից հանել «բուհերում» բառը  
Հանել 8-րդ կետը  
10-րդ կետից (նոր 9) հանել «կատարողականի» բառը  
16–րդ կետից (նոր 15) «որակավորման կարգերը» 
փոխարինել «տարակարգ» բառով։  

+ + 

 Կառավարություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 21 
մաս 1-ին 

Լրացնել նոր մաս՝ հետևյալ բովանդակությամբ.  
«17) մշակում և կառավարության հաստատմանն է 
ներկայացնում գիտական աստիճանաշնորհման, աստիճանից 
զրկելու և  համապատասխան փաստաթղթով գիտական 
աստիճանի ամրագրման կարգը՝ սահմանելով գիտական 
աստիճանի շնորհման պահանջները, չափանիշները և 
գործընթացը,» 
 

+ + 

3-րդ կետում  «վերաբերյալ հիմնավոր առաջարկներ» բառերը 
փոխարին «ծրագրեր» բառով, 

+ + 

4-րդ կետում «գիտատեխնիկական» բառից առաջ լրացնել 
«գիտական և» բառերը, իսկ 11-րդ և 14-րդ կետերում 
«գիտահետազոտական» բառը փոխարինել «գիտական» 
բառով, 

+ + 

8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«կազմակերպում է գիտական դրամաշնորհային մրցույթներ, 
հաստատում է հրավերի փաթեթները  եւ սահմանված կարգով 
հաստատում է մրցույթների արդյունքները,» 

+ + 

Հանել 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ կետերը + + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 22 
մաս 1-ին 

Հանել 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 
28-րդ, 30-րդ և 31-րդ կետերը։ Որպես նշվածի ամբողջական 
դրույթ լրացնել նոր կետ՝ հետևյալ բովանդակությամ. 
«17) իրականացնում է գիտական աստիճանաշնորհման 
կարգով նախատեսված գործառույթները,» 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 22 
մաս 2-րդ 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված լիազորությունները, 
ինչպես նաև իր կանոնադրական գործառույթները 
ապահովելու նպատակով գիտության կոմիտեն կարող է 
ստեղծել մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդներ, 
մրցութային հանձնաժողովներ, աշխատանքային խմբեր, 
ինչպես նաև կարող է ձևավորել մասնագիտական և 
խորհրդակցական մարմիններ` հաստատելով դրանց 
աշխատակարգը և անվանական կազմը։» 

+ + 

 Լուսավոր 
Հայաստան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 24 Բուհի կառավարման մարմիններում, անդամների թվի 
առնվազն 25%-ը նախատեսել ուսանողների համար (հիմքում 

- - 
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խմբակցություն ունենալով «Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության գործող օրենքի 28–րդ հոդվածի 10-րդ 
մասը): 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր  
Թագուհի 
Թովմասյան  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 25,  
մաս 5-րդ 

1-ին մասում «խորհուրդ» բառը փոխարինել «անձնակազմ» 
բառով։ 
 

- - 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 25,  
մաս 7-րդ 

Լրացնել նոր նախադասություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 
«Կառավարման խորհրդի նախագահ չի կարող լինել 
գիտական կազմակերպության աշխատակիցը։» 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր  
Լիլիթ Ստեփանյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 25,  
մաս 10-րդ 

10. Գիտական կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում 
ընտրված անձի լիազորությունները դադարեցվում են 
իրավասու մարմնի որոշմամբ, եթե լրացել է նրա 65 տարին: 
Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքում հստակ մատնանշվում 
է ուսհաստատության տնօրենի մրցույթին թեկնածուի 
մասնակցության տարիքը, եթե թեկնածուն 63 տաեկան է, 
ապա նա չի կարող մասնակցել ուսհաստատության տնօրենի 
համար հայտարարված մրցույթին: Կարծում եմ, որ նման 
մոտեցում պետք է ընկած լինի նաև գիտական 
կազմակերպության տնօրենի/ռեկտորի թեկնածուի դեպքում: 
Մասնավորապես, առաջարկիում եմ ևս մեկ կետով նշել, որ 
<<… գիտական կազմակերպության տնօրեն չի կարող 
դառնալ այն անձը, ում 63 տարին լրացել է մրցույթը 
հայտարարելուց երեք ամիս առաջ >>:  
Առաջարկի հիմնավորումը կապված է նաև թեկնածուի կողմից 
ներկայացվող գիտական կազմակերպության 
երկարաժամկետ զարգացման տեսլականի հետ, որը պետք է 
ընկած լինի ռեկտորի/տնօրենի կողմից ներկայացված 
զարգացման ծրագրի/գործունեության հիմքում և 
իրականություն դառնա օրենքով սահմանված ժամկետի 
շրջանակներում: 

- 
հանել է 

- 
հանել է 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 25,  
մաս 12-րդ և 13-րդ 

Խմբագրել և շարադրել հետևյալ կերպ.  
12. Գիտական կազմակերպության կառավարման խորհրդի 
կողմից տնօրենի ներկայացված գործունեության տարեկան 
հաշվետվությունը կամ գիտական կազմակեերպության 
զարգացման հնգամյա ռազմավարությունն երկու անգամ 
անընդմեջ չընդունվելու դեպքում տնօրենի հետ կնքված 
աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է: 
13. Գիտական կազմակերպության կառավարման կարգը, 
կառավարման խորհրդի աշխատակարգը, գիտական 
խորհրդի անդամների թվաքանակը, ձևավորման կարգը, 
աշխատակարգը և լիազորությունները  սահմանվում է սույն 
օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ: 

 

+ + 
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 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 25,  
մաս 15-րդ 

Հանել «բացառությամբ սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 13-րդ 
մասով նախատեսված դեպքերի:» 
 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 26,  
մաս 3-րդ 

«աջակցելու նպատակով» բառերից հետո լրացնել՝   
«՝ իրականացնելով այդ կազմակերպությունների գիտամեթո-
դական համակարգումը:» 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Թագուհի 
Թովմասյան  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 26,  
մաս 1-ին 
 
մաս 3-րդ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային 
ակադեմիան (այսուհետ՝ Ակադեմիա) Հայաստանի 
Հանրապետության հիմնադրած՝ ինքնակառավարվող 
գիտական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը 
միավորում է ակադեմիական գիտական տիտղոսներ ունեցող 
և Հայաստանի կամ օտարերկրյա ճանաչված 
գիտնականներին:» 
«Ակադեմիան կարող է ստեղծել գիտական 
կազմակերպությունների համագործակցային ցանցեր` 
գիտատեխնիկական կամ նորարարական խնդիրների 
համատեղ լուծմանն աջակցելու նպատակով, 
իրականացնելով այդ կազմակերպությունների գիտա-
մեթոդական ղեկավարումը:» 

- - 

 կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 26,  
մաս 6-րդ 

«դադարումից հետո» բառերից հետո լրացնել «տեղեկացումն 
ստանալուց հետո» բառերը 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
 պատգամավոր 
Թագուհի 
Թովմասյան  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 27, 
Մաս 2-րդ և 3-րդ    

ա)  2-րդ մասում «9» թիվը փոփոխել «10» թվով,  
բ) 3-րդ մասի  1-ին կետում «չորսը» բառը փոփոխել «հինգ» 
բառով: 

- - 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Լիլիթ Ստեփանյան 
 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 27, 
Մաս 2-րդ և 3-րդ    

2. Հանրային բուհի կառավարման խորհուրդը բաղկացած է 9 
անդամից: 
3. Հանրային բուհի կառավարման խորհուրդը ձեւավորվում է 
հետեւյալ համամասնությամբ՝ 
1) չորսը՝ բուհի ակադեմիական խորհրդի առաջադրմամբ 
բուհի հետ համագործակցող կազմակերպությունների, 
գիտամանկավարժական անձնակազմի եւ ուսանողության 
ներկայացուցիչներից, որոնց ներկայացվող պահանջները եւ 
առաջադրման կարգը սահմանվում է սույն հոդվածի 4-րդ 
մասով եւ բուհի կանոնադրությամբ, 
2) հինգը՝ համապատասխան լիազոր մարմնի ղեկավարը՝ 
գործարարների, կրթության, գիտության, մշակույթի կամ 
գործատուների (բուհի մասնագիտական ոլորտը սպասարկող 
ոլորտների) ներկայացուցիչներից: 
Հաշվի առնելով պետության կողմից բուհերի 
ֆինանսավորման համամասնությունը՝ 30/70 ,  

 
- 

Հանել է 

 
- 

Հանել է 
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համապատասխանաբար պետության և բուհի կողմից, ապա 
գրագետ ու ընդունելի կլինի, եթե բուհի կառավարման 
խորհրդի համամասնությունը փոխվի՝ 5 անդամի տեղ տալով 
բուհի ակադեմիական խորհրդին, 4 անդամ՝ լիազոր մարմնին: 

 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 27,   Հանրային բուհի կառավարման խորհրդի անդամների թիվը 
սահմանել հետևյալ սկզբունքներով. 
    Կառավարման խորհրդի նվազագույն քանակը կարող է 
սահմանվել նվազագույնը 9 կամ 13 անդամ (բուհի 
կառավարման խորհրդի անդամների թիվը սահմանել ըստ 
տվյալ բուհի մեծության՝ հաշվի առնելով դրա չափից և այլ 
հանգամանքներից բխող կառավարման բարդությունները), 
առավելագույն թիվը կարող է սահմանվել բուհի 
կանոնադրությամբ: Անդամների առավելագույնը 33,3% 
տոկոսը կազմավորվում է լիազոր մարմնի կողմից, մյուս մասը՝ 
բուհի հետ համագործակցող կազմակերպությունների, 
գիտամանկավարժական անձնակազմի և ուսանողության 
ներկայացուցիչները, պետք է կազմեն ընդհանուր թվի 2/3-ը: 
     Հստակ սահմանել, որ գործարարը, որին առաջարկվում է 
ընդգրկել խորհրդի կազմում, պետք է լինի հեղինակավոր և 
ունենա հաջողության պատմություն։ Միևնույն ժամանակ, 
պետք է նաև սահմանել, որ կրթության և գիտության ոլորտի 
ներկայացուցիչը ևս պետք է հեղինակավոր համարվի։ 

 
- 

 
- 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 27,   Խմբագրել և շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 
 
1.  Հանրային բուհի կառավարման խորհուրդը մշտապես 

գործող մարմին է, որի յուրաքանչյուր անդամի 
լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է, եթե սույն օրենքով 
կամ  կանոնադրությամբ սահմանված հիմքերով տվյալ 
անդամի լիազորությունները ավելի վաղ չեն դադարեցվել։ 
Խորհրդի անվանական կազմը հաստատում է 
համապատասխան լիազոր մարմնի ղեկավարը: 
2. Հանրային բուհի կառավարման խորհուրդը բաղկացած է 9 

անդամից: 
3. Հանրային բուհի կառավարման խորհուրդը 

ձևավորվում է հետևյալ համամասնությամբ՝ 
     1) չորսին առաջադրում է բուհի ակադեմիական խորհրդը, 

որոնց ներկայացվող պահանջները, առաջադրման և 
լիազորությունների դադարեցման կարգը սահմանվում են 
բուհի կանոնադրությամբ,  
     2) հինգին նշանակում է համապատասխան լիազոր 

մարմնի ղեկավարը։ 
4.  Կառավարման խորհրդի բուհի չորս անդամներին սույն 
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հոդվածի 5-րդ մասում սահմանված ժամկետում 
չառաջադրելու կամ չորսից պակաս առաջադրելու դեպքում 
կառավարման խորհրդի բուհի կողմից չառաջադրված 
անդամների համալրումն իրականացնում է 
համապատասխան լիազոր մարմնի ղեկավարը։  
5. Հանրային բուհի խորհրդի գործող անդամի 

լիազորությունների ժամկետի ավարտից առնվազն մեկ ամիս 
առաջ, իսկ խորհրդի անդամի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարելու դեպքում՝ դադարման օրվանից 
հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
կառավարման խորհրդի նախագահը կամ նրան փոխարինող 
անձն այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է բուհի 
ակադեմիական խորհրդի նախագահին և համապատասխան 
լիազոր մարմնի ղեկավարին։  
6. Կառավարման խորհրդի անդամի թափուր տեղի 

համալրումը համապատասխան լիազոր մարմնի ղեկավարը 
կատարում է խորհրդի անդամի լիազորությունների 
դադարումից հետո  15 աշխատանքային օրվա ժամկետում։ 
 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 28,  
մաս 4-րդ 

Խմբագրել և շարադրել հետևյալ կերպ. 
«Կառավարման խորհրդի նախագահ չի կարող ընտրվել բուհի 
ուսանողը կամ աշխատակիցը:» 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 28,  
մաս 6-րդ 

Հանել  + + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 29,  
մաս 3-րդ 

Հանել + + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 30,   
մաս 1-ին 
 

Հանել «Հանրային» բառը,  
4-րդ և 5-րդ կետերը խմբագրել այլ մոտեցմամբ և շարադրել 
հետևյալ բովանդակությամբ. 
«4) կազմակերպում է ռեկտորի ընտրության գործընթացը և  
ընտրում բուհի ռեկտորին, 
 5) օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում՝ 
որոշում է կայացնում ռեկտորին անվստահություն հայտնելու և 
լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին, »  
 
8-րդ կետից հանել  «օրենսդրությամբ պահանջվող այլ 
ֆինանսական հաշվետվությունները» բառերը, 
 
9-րդ կետը հանել  
11-րդ (նոր 10) կետից հանել «որոնց գումարային նվազագույն 
արժեքը սահմանում է խորհուրդը» բառերը, 
 
21-րդ (նոր 20)կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
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«քննարկում և սահմանված կարգով հաստատում է ըստ 
կրթական ծրագրերի ուսման վարձերի չափերը,»։  

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 30,   
մաս 3-րդ 
 

Խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ. 
«Կառավարման խորհուրդը կարող է ունենալ ոլորտային 
հանձնաժողովներ, որոնց ստեղծման և գործունեության 
կարգը սահմանում է կառավարման խորհուրդը: Ոլորտային 
հանձնաժողովների որոշումները կրում են խորհրդատվական 
բնույթ։ »   

+ + 

 Լուսավոր 
Հայաստան  
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 30,  
   

Լրացնել նոր մասով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 
«Ուսանողների թիվը բուհի ակադեմիական խորհրդում չի 
կարող պակաս լինել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 
1/4-ից։»։ 

- - 

՚ Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 31,   
մաս 4-րդ 
 
 
 
մաս 5-րդ  

Հանել «համապատասխան» բառը,  
«ընդհանուր թվի» բառերից հետո ավելացնել «մինչև» բառը 
«բուհի կանոնադրությանը համապատասխան» բառերը 
փոխարինել «բուհի սահմանած կարգով» բառերով։  
 
2-րդ կետում «գիտության զարգացման» բառերից հետո 
ավելացնել «ուղղությունները և» բառը, 
 
3-րդ կետում « կանոնադրությունները» բառից հետո լրացնել 
«կամ կանոնակարգերը,» բառերը,  
 
4-րդ կետում «բուհի» բառից հետո լրացնել «կանոնադրության 
փոփոխությունների և լրացումների,» բառերը,  
6-րդ կետը հանել  
14-րդ (նոր 13) «գործունեությունը» բառից հետո լրացնել 
«կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերը» բառերը,  
 
16-րդ (նոր 15) «լիազորությունները» բառը փոխարինել 
«գործառույթները» բառով։  

+ + 

 Լուսավոր 
Հայաստան  
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 31,    Առաջարկվում է ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 
հաստատելու լիազորությունը թողնել բուհին  

- - 

 Լուսավոր 
Հայաստան  
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 31,     «բուհի համապատասխան կառուցվածքային միավորների 
ղեկավարներ,» բառերից հետո ավելացնել «բուհի 
աշխատողների առնվազն կեսից ավելիի կողմից 
անդամակցվող արհեստակցական կազմակերպության 
ղեկավարը,» բառերը: 

- - 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
 
Հովհաննես 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 32,   
մաս 2-րդ  
 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
«2. Հանրային բուհի ռեկտորի (այդ թվում՝ մասնաճյուղի 
տնօրենի) պաշտոնում կարող է ընտրվել (նշանակվել) այն 
անձը, որն ունի գիտական աստիճան և առնվազն 5 տարվա 
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Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան  

ակադեմիական և գիտական գործունեության ստաժ։ 
Ռեկտորին լրացուցիչ պահանջներ սահմանվում են բուհի 
կանոնադրությամբ։» 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
Թագուհի 
Թովմասյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 32,   
մաս 2-րդ  
 

Նախագծի 32-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «նշանակվել» բառից 
հետո ավելացնել «ոչ  ավելի,  քան 2 ժամկետ անընդմեջ այդ 
պաշտոնը զբաղեցրած» բառերը:    

Ընդունվել է նոր 
խմբագրմամբ 

Ընդունվել է նոր 
խմբագրմամբ 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 32,   
մաս 3-րդ  
 

Խմբագրել և շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.  
«Բուհի ռեկտորի (մասնաճյուղի տնօրենի) պաշտոնում մինչև 
65 տարին լրանալը ընտրված (նշանակված) անձը 
շարունակում է պաշտոնավարել մինչև իր աշխատանքային 
պայմանագրի ժամկետի ավարտը, բայց ոչ ավելի, քան 70 
տարին լրանալը։  Ռեկտորի լիազորությունները դադարեցվում 
են, եթե նա հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիությունից։» 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 32,   
մաս 4-րդ և 6-րդ 
 
 

Խմբագրել և շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.  
« 4. Հանրային բուհի ռեկտորն ընտրվում է կառավարման 
խորհրդի կողմից՝ փակ գաղտնի քվեարկությամբ, անդամների 
ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝ 5 տարի 
ժամկետով։  Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ 
անընդմեջ նույն բուհում ընտրվել ռեկտորի կամ նշանակվել 
մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնում։ 
6. Բուհի ռեկտորը (մասնաճյուղի տնօրենը) իր 
պաշտոնավարման ընթացքում չի կարող լինել որևէ 
կուսակցության մարմնի ղեկավար անդամ կամ հիմնադիր, 
կուսակցության անունից ունենալ ելույթներ, պարտավոր է 
դրսևորել քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն։» 

+ + 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 32,   
մաս 8-րդ  
մաս  10-րդ 

8-րդ (նոր 7) մասում «վեց» բառը փոխարինել «երեք» բառով, 
«երեք» բառը «երկու» բառով, իսկ «ժամկետի ավարտի կամ» 
բառերից հետո լրացնել «ընտրությունից հետո» բառով 
 
15-րդ կետում՝ «բուհի» բառից հետո լրացնել 
«ռազմավարական ծրագիրը և» բառերը,  
 
16-րդ կետում՝ «ռազմավարական ծրագիրը» բառից հետո 
լրացնել «գործունեության մասին տարեկան հաշվետությունը» 
բառերը,  
 
Հանել 17-րդ կետը 

+ + 

 Լուսավոր 
Հայաստան  
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 32,   
մաս 10-րդ 

18-րդ կետում «բուհի կանոնադրությամբ» բառերից հետո 
ավելացնել  «, կոլեկտիվ պայմանագրով» բառերը: 
Լրացնել նոր կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «օրենքով 
սահմանված կարգով կնքում է կոլեկտիվ պայմանագիր բուհի 

- - 
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արհեստակցական կազմակերպության հետ.»: 

 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 33,   
նոր մաս  

Ներառել լրացում, որով կնախատեսվի գիտության 
ֆինանսավորումն ավելացնել մինչև 4%, ինչը հնարավոր է 
նաև փուլային տարբերակով։ 

- - 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 33,   
2-րդ մասի 
 
 
 
 մաս 3-րդ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-ին կետի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ 
կերպ.  
«Ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորման հիմք են նաև բուհի 
գործունեության արդյունքային ցուցանիշները,», 
 
1-ին և 3-րդ կետերը խմբագրել և շարադրել հետևյալ 
բովանդակությամբ՝  
  1)  բազային ֆինանսավորումը հատկացվում է հանրային 
բուհերին և հանրային գիտական կազմակերպություններին` 
հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների ինչպես նաև 
փորձարարական մշակումների իրականացման, գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի 
պահպանման ու զարգացման, ազգային արժեք ներկայացնող 
գիտական ենթակառուցվածքների պահպանման ու 
զարգացման և գիտական կադրերի պատրաստման 
նպատակներով , 
3) գիտական դրամաշնորհային ֆինանսավորումն 
իրականացվում է մրցութային հիմունքներով եւ հատկացվում 
է գիտական աշխատողներին ու գիտահետազոտական 
խմբերին` դրանց նախաձեռնությամբ ներկայացված 
հետազոտական նախագծերի ինչպես նաև գիտության ոլորտի 
զարգացմանը միտված այլ ծրագրերի իրականացման 
նպատակով: 

 
+ 

 
+ 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 33,   
մաս 5-րդ և 6-րդ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Խմբագրել և շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ՝  
5. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

նպատակով պետական բյուջեից ֆինանսավորումն 
իրականացվում է գիտական և գիտատեխնիկական 
փորձաքննության հիման վրա: Գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության պետական բյուջետային 
ֆինանսավորման ժամկետների համար սահմանվում են մինչև 
5 տարի բազային և գիտական նպատակային ծրագրերի ու 
գիտական դրամաշնորհների իրականացման համար: 

6. Կարևորագույն նշանակության հիմնարար եւ 
կիրառական գիտական հետազոտությունների և 
փորձարարական մշակումների համար առանձին 
հատկացումները նախատեսվում են Կառավարության կողմից 
հաստատված ծրագրերի հիման վրա: Հիմնարար եւ 
կիրառական գիտական հետազոտությունների և 

+ + 
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Մաս 8-րդ 
 

փորձարարական մշակումների ծրագրի համար 
ֆինանսավորում նախատեսվում է ծրագրի ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար ու ծրագրով նախատեսված 
միջանկյալ արդյունքների ապահովման դեպքում չի կարող 
ընդհատվել հաջորդ բյուջետային տարիներին : 

Հանել  

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 34,   
մաս 5-րդ և 6-րդ 
 
 
մաս 7-րդ 
 

5-րդ մասում՝ «սահմանում է բուհի» բառերից հետո, 6-րդ 
մասում՝ «ստացված եկամուտը բուհը» բառերից հետո և 7-րդ 
մասում՝ «ստացված վճարները բուհի» բառերից հետո  
ավելացնել «կամ գիտական կազմակերպության» բառերը։  
«Ամրացված» բառը փոխարինել «տրամադրած» բառով։  

+ + 

  
 
 
ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
ՄԽիթար 
Հայրապետյան 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան   
 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 35,   
մաս 2-րդ  
 
 մաս 6-րդ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-րդ մաս 

Հանել  «սահմանման անհրաժեշտությունը և» բառերը,  
 
 
Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
«6. Բարձրագույն կրթության առաջին և երկրորդ 
մակարդակների պետության կողմից տրամադրվող 
ուսումնառության կրթաթոշակ ստացող ուսանողն այն 
ստանում է տվյալ մակարդակում կրթության ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար և բարձրագույն կրթության 
առաջին ու երկրորդ մակարդակների դեպքում զրկվում է 
երկու կիսամյակ անընդմեջ տվյալ կրթական ծրագրի համար 
բուհի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
10 տոկոսով պակաս ունենալու դեպքում: Կրթաթոշակից 
զրկվելու դեպքում ուսումնառության կրթաթոշակ 
տրամադրելու իրավասությունը վերապահվում է տվյալ 
բուհին:» 
2-րդ մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 
«այն անձինք, որոնք միաժամանակ սովորում են երկու 
կրթական ծրագրերով, որոնք շնորհում են նույն կրթական 
մակարդակի աստիճան , եթե դրանցից առնվազն մեկով 
նրանց ուսումնառությունը ֆինանսավորվում է պետական 
բյուջեի միջոցներով (նրանք վճարում են երկրորդ կրթական 
ծրագրի համար)» 

+ + 

 Լուսավոր 
Հայաստան  
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 35,    Առաջարկվում է պահպանել ռոտացիոն համակարգը՝ այն 
տեսքով, որով այն այժմ առկա է։ 
 

- - 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր  
Թագուհի 
Թովմասյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 35,   
մաս 6-րդ 

Կան մտահոգություններ, որ դրանով փաստորեն ազդարարվում է 
ուսանողների մոտիվացման կարևորագույն պայման հանդիսացող 
փոխատեղման (ռոտացիա) ինստիտուտի վերացման մասին։ 
Ռոտացիան ուսանողին մոտիվացնելու, մրցակցային 

- - 
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ուսումնառության, ուսանողների շրջանում բարձր առաջադիմության 
ապահովմանն ուղղված կարևորագույն գործիք է, որի վերացումը 
պետական կրթաթոշակների տրամադրման գործում արդարության 
սկզբունքի խախտում է և ուսանողի՝ օրենքի նախագծի 36-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետի 4-րդ մասով ամրագրված իրավունքի 
(կրթաթոշակի իրավունք) ոտնահարում: Եթե այս մտահոգությունները 
տեղին են, առաջարկում եմ նախագծում նախատեսել ռոտացիայի 
ինստիտուտը և սահմանել դրա հիմնական կարգավորումները: 

 Կառավարություն 
 
 
ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ  
Մխիթար 
Հայրապետյան 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան  
 

ԲԿԳ ՕՆ, 6-րդ գլուխ 
Հոդված 36,    
 

ԳԼՈՒԽ 6 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ,  ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 

 
Հոդված 36. Ուսանողները, ուսանողների ներկայացուցչական 

մարմինները և  
                   միավորումները 
1. Ուսանողը կարող է իր հայեցողությամբ ընտրել կրթական 

ծրագիրը, զբաղվել հետազոտություններով, ցանկացած կրթական 
մակարդակում ընդհատել կամ շարունակել բարձրագույն 
կրթությունը: 

2. Ուսանողն իրավունք ունի՝ 
1) բուհի սահմանած կարգով ընտրելու տվյալ կրթական ծրագրով 

նախատեսված դասընթացներ (ուսումնական մոդուլներ), 
2) բացի ընտրած կրթական ծրագրի ուսումնական մոդուլներից 

գրանցվելու ուսումնական այլ մոդուլի, որը դասավանդվում է տվյալ 
կամ այլ բուհում, 

3) համաձայն բուհի սահմանած ընթացակարգի՝ անվճար օգտվելու 
գրադարաններից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական 
պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ 
ծառայություններից, մասնակցելու հետազոտական 
աշխատանքներին և գիտակրթական միջոցառումներին, 

4) օգտվելու կրթաթոշակ ստանալու իրավունքից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, 

5) ծանոթանալու բուհի կանոնադրությանը և այլ իրավական 
ակտերին, 

6) լիազոր մարմնի ղեկավարի սահմանած կարգով ստանալու 
ակադեմիական արձակուրդ մինչև մեկ տարի ժամկետով, 

7) տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 
անգամ, գտնվելու արձակուրդում, 

8) տեղափոխվելու մեկ այլ բուհ ուսումնառելու  կամ 
ուսումնառության առանձին փուլեր իրականացնելու (ներառյալ՝ 
օտարերկրյա պետությունների բուհերում), 

9) ստանալու բարոյական կամ նյութական խրախուսանք` բուհի 
սահմանած կարգով, 

10) բուհի սահմանած կարգով անցնելու ուսումնական, 
մասնագիտական և հետազոտական պրակտիկա համապատասխան 
հիմնարկներում և կազմակերպություններում, Հայաստանի 
Հանրապետության պետական մարմիններում, 

11) լիազոր մարմնի ղեկավարի սահմանված կարգով շարունակելու 
ուսումնառությունը տվյալ կամ մեկ այլ բուհի կրթական ծրագրով, իր 
ուսումնառած կրթական ծրագրերից որևէ մեկի դադարեցման 

+ + 
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դեպքում, 
12) օրենքով կամ բուհի կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով 

լիիրավ մասնակցելու բուհի համապատասխան կառավարման 
մարմինների աշխատանքներին, 

13) մասնակցելու ուսանողների կողմից բուհի ակադեմիական 
կազմի աշխատանքի որակի և առաջարկվող դասընթացների 
գնահատման հարցումներին, 

14) նախաձեռնել և ստեղծել ուսանողական կառույցներ, 
միավորումներ՝ ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններ, 
ընդգրկվել և անդամակցել դրանց ու հանդես գալու ուսանողական 
նախաձեռնություններով, ծրագրերով, սոցիալական կամավորական 
միջոցառումներով, 

3. Ուսանողը պարտավոր է՝ 
1) կատարել բուհի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական 

կանոններով սահմանված պարտականությունները, 
2) ուսումնառության պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում 

և կարգով վճարել ուսման վարձը, 
3) պահպանել բուհի կողմից սահմանված ակադեմիական 

բարեվարքության կանոնակարգի պահանջները: 
4) Ուսանողն ունի սույն օրենքով և այլ օրենքներով, ինչպես նաև 

բուհի կանոնադրությամբ, բուհի և ուսանողի միջև կնքված 
պայմանագրով նախատեսված այլ իրավունքներ և 
պարտականություններ: 

4. Բուհի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական 
կանոններով նախատեսված պարտականությունների խախտման 
դեպքում ուսանողի նկատմամբ կարող են կիրառվել 
կարգապահական տույժեր՝ ընդհուպ բուհից հեռացնելը: 

6. Ուսանողը չի կարող հեռացվել ակադեմիական արձակուրդի կամ 
հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում: 

7. Ուսանողն իրավունք ունի  օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, բուհի կանոնադրությամբ և ներքին իրավական ակտերով 
սահմանված կարգով բողոքարկելու բուհի ղեկավարության 
հրամաններն ու կարգադրությունները: Ուսանողն իր իրավունքները 
կարող է պաշպանել նաև դատական կարգով: 

7. Բարձրագույն կրթության համապատասխան մակարդակի 
ամփոփիչ ատեստավորումը չհանձնած կամ բուհի ներքին 
իրավական ակտերով ու ուսումնառության պայմանագրով 
նախատեսված պարտավորությունները չկատարած ուսանողները 
սահմանված կարգով ազատվում են բուհից և դադարում են ունենալ 
ուսանողի կարգավիճակ: 

8. Կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողը, անկախ 
ընդհատման պատճառից և ժամկետից, իրավունք ունի բուհի կողմից 
սահմանված կարգով վերականգնելու ուսանողի իր կարգավիճակը: 

9. Ուսանողների նախաձեռնությամբ բուհում կարող են ստեղծվել 
ուսանողական տարբեր կառույցներ և միավորումներ՝ ուսանողական 
ինքնակառավարման մարմիններ, որոնց ստեղծման և 
գործունեության կարգը սահմանում է բուհի ակադեմիական 
խորհուրդը։  

10. Բուհերում ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները 
ձևավորվում և գործում են սույն օրենքի, տվյալ բուհի 
կանոնադրության, և բուհի ակադեմիական խորհրդի կողմից 
հաստատած կանոնադրության հիման վրա: 
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11. Բուհի ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները բուհում 
և դրա համապատասխան կառուցվածքային միավորներում գործում 
են որպես ուսանողական ներկայացուցչական մարմիններ, որոնցում 
միավորվում են որոշակի նպատակի, նախաձեռնության, ծրագրի, 
գաղափաների, սոցիալական (կամավորական) շարժման 
մասնակիցներ (հետևորդներ), ինչպես նաև իրականացնում են 
ուսանողների շահերից, կարիքներից, իրավունքների 
պաշպանությունից ու պարտականություններից բխող   
գործառույթներ։  

12. Բուհի ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները իրենց 
գործունեությունն իրականացնելիս առաջնորդվում են հետևյալ 
սկզբունքներով. 
1) տվյալ մարմինը ընտելու ազատությունն ու  կամավորությունը,  
2) տվյալ մարմնի աշխատանքներում ուսանողների և կլինիկական 

ռեզիդենտների հավասար մասնակցության հնարավորության 
ապահովումը,  

3) գործունեության թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը,  
4) գործելու կոլեգիալությունը, անձնական պատասխանատվությունը 

և հաշվետվողականությունը,  
5) բազմակարծության և բազմազանության ապահովումը,    
6) քաղաքական կուսակցությունների և կրոնական 

կազմակերպությունների (բացառությամբ հոգևոր բուհերի) 
ազդեցությունից անկախությունը։  

13. Բուհի ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները՝ 
1) աջակցում են գիտական և կրթական ոլորտներում 

ուսանողության նախաձեռնություններին, մասնակցում դրանց 
իրականացմանը,  

2) կազմակերպում են ուսանողական գիտաժողովներ, սեմինարներ 
և գիտահետազոտական այլ ուղղվածություն ունեցող 
միջոցառումներ, 

3) աջակցում են գիտական խմբերում և գիտական ծրագրերում 
ուսանողների ընդգրկվածությանը, 

4) աջակցում են ուսանողների հետազոտական աշխատանքների 
հրապարակմանը, 

5) աջակցում են կրթության և ուսումնառության 
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի 
իրականացմանը, 

6) համագործակցում են համապատասխան միջազգային 
կազմակերպությունների հետ, անդամակցում համանման 
կառույցներին, հանդես գալիս ներկայացուցչական 
նախաձեռնություններով,  

7) համաձայն բուհի կառավարման խորհրդի կողմից սահմանված 
կարգի, իրականացնում են ֆոնդհայթայթման միջոցառումներ, որի 
արդյունքում գոյացած միջոցները կարող են ուղղվել բացառապես 
իրենց գործունեության նպատակների իրականացմանը։  

14. Ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններին 
հատկացվող ընդհանուր ֆինանսավորման չափը, գույքի և այլ 
ռեսուրսների (այդ թվում՝ հավելյալ)  տրամադրման դեպքերը, 
նվազագույն չափը,  դրանց օգտագործման պայմանները և 
հաշվետվողականության կարգը  սահմանում է բուհի կառավարման 
խորհուրդը: 
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 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Թագուհի 
Թովմասյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 36,   
մաս 13-րդ 

0.2-ը փոխարինե  0.1-ով - - 

 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 36,    Ուսխորհուրդների փոխարեն կազմավորել ուսանողական 
ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք նաև կկազմեն 
գիտխորհրդի մաս։ Ընդ որում՝ օրենքով չպետք է սահմանվի 
ինքնակառավարման մարմնի առավելագույն թիվը՝ դա 
թողնելով համապատասխան բուհի որոշմանը՝ ըստ 
ուսանողների թվի և այլ առանձնահատկությունների։ 

- - 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 2 
 
մաս 10 
 
Մաս 16 

Խմբագրել՝ միասնական օգտագործելով «ակադեմիական 
կազմի պաշտոններ» և «գիտական կազմի պաշտոններ» 
հասկացությունները։   
«ուղղվածությանը համապատասախան» բառերից հետո 
լրացնել «որակավորում կամ» բառերը,   
 
«գնահատման հիման վրա» բառերից հետո լրացնել «նրանց 
հետ» բառերը 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 4  

Հանել 4-րդ մասը,  
 Որպես նոր 4-րդ մաս լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 
մաս. 
4. Արվեստի և սպորտի ոլորտներում ակադեմիական կազմի 
պաշտոններ զբաղեցնելու համար բուհի կանոնադրությամբ 
կարող են սահմանվել առանձնահատուկ պահանջներ։ 

+ + 

 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 8 

Վերանայել պաշտոնների համատեղման հարցը  - - 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 9 

Խմբագել և շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.  
«Ֆակուլտետի դեկանի (կառուցվածքային միավորի 
ղեկավար, ռազմաուսումնական հաստատության 
ֆակուլտետի պետ) և դեկանի տեղակալի, գործունեությունը 
համարվում է վարչական աշխատանք: Ամբիոնի վարիչի 
գործունեությունը համարվում է ակադեմիական։ 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
 
Միքայել Մելքումյան 
Վարդևան 
Գրիգորյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 9 

Շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
«9. Ֆակուլտետի դեկանի (կառուցվածքային միավորի 
ղեկավար, ռազմաուսումնական հաստատության 
ֆակուլտետի պետ) եւ դեկանի տեղակալի 
գործունեությունը համարվում է վարչական 
աշխատանք:»: 
 լրացնել նոր՝ 10-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ. 
«10. Ամբիոնի վարիչի գործունեությունը համարվում է 
գիտամանկավարժական աշխատանք»։ 

+ 
Մոտեցումը 
ընդունվել է 

+ 
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 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 17 

Հանել ակադեմիական կազմի թափուր պաշտոններ 
զբաղեցնելու մրցույթին մասնակցելու տարիքային 
սահմանափակումը, որը հակասության մեջ է նախագծի 6-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հետ (մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման՝ բուհի ինքնավարությունը) և Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ (այսուհետ՝ 
«Սահմանադրություն») սահմանված խտրականության 
արգելքի հետ:  

- - 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 17-րդ և 18-րդ 
հոդված 38,   մաս 1-ին 

«65 տարին» բառերը փոխարինե «70 տարին» բառերով։  + + 

 ՀՀ ԱԺ 
Պատգամավորներ 
Թագուհի 
Թովմասյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 17-րդ 

Համարել առ ոչինչ - - 

 ՀՀ ԱԺ 
Պատգամավորներ 
Լիլիթ Ստեփանյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 17-րդ 

Կարգավորումը հակասահմանադրական է և ենթադրում է 
տարիքային հիմքով խտրականություն: Խոսքը 
բուհի/գիտական կազմակերպության աշխատակցի մասին է, 
ում տարիքը նրա գիտական ուղու, ձեռքբերումների ու  
նվաճումների խոսուն վկան է, հետևաբար առաջարկում եմ 
կամ առհասարակ հանել այս դրույթը, կամ տարիքային շեմ 
սահմանել 70-ը՝ հաշվի առնելով մի քանի կարևոր ու 
կողմնորոշիչ հանգամանքներ:  

Հանել է Հանել է 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 19 

6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
« 6) հրաժարվել այն հիմնարար կամ կիրառական գիտական 
հետազոտություններին կամ փորձարարական մշակումներին 
մասնակցելուց, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն 
թողնել մարդու, հասարակության կամ շրջակա միջավայրի 
վրա,» 
7-րդ կետում «հետազոտությունների» բառից հետո լրացնել  
«կամ փորձարարական մշակումների» բառերը։  

+ + 

 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 37,   
մաս 19 

Լրացնել նոր կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «միավորվելու 
արհեստակցական, մասնագիտական կազմակերպություննե-
րում և միություններում.»:  

- - 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 39,    Եզրափակից դրույթների բոլոր հղումները 
համապատասխանեցնել նախագծի փոփոխություններով 
պայմանավորված համարակալումներին։  
- 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ  8-րդ մասերում «2022» թվերը 

փոխարինել «2023» -ով   

+ + 
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- 6-րդ մասում «2024» թվերը փոխարինել «2025» -ով   
- 7-րդ մասում «2024» թվերը փոխարինել «2025»-ով 
- 7-րդ մասում հանել «և մանկավարժական» ձևակերպումը 
- 10-րդ մասում «բացառությամբ» բառից հետո լրացնել 

«նույն օրենքի 15.2 հոդվածի և» բառերը։  
 
 

 
 
Կառավարություն 
 
ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ  
 
Մխիթար 
Հայրապետյան 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 

 
 
 
ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 40,  
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ,  
5-րդ և 6-րդ մասերը  

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
1. Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ, 11-րդ հոդվածի 2-րդ և 7-
րդ, 13-րդ հոդվածի 6-րդ, 15-րդ հոդվածի 5-րդ, 17-րդ հոդվածի 
1-ին և 18-րդ հոդվածի 8-րդ մասերից բխող Կառավարության 
որոշումները ընդունվում են մինչև 2023 թվականի 
սեպտեմբերի 1-ը: 
2. Մինչև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2011 թվականի հունիսի 30-ի N 978-Ն որոշման ընդունումը 
շնորհված հավատարմագրման վկայականները վավեր են 
մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Սույն ժամկետի 
ավարտից հետո բարձրագույն կրթության համապատասխան 
մակարդակներով ընդունելություն կարող է իրականացվել 
միայն ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման առկայության 
դեպքում։ 
3. 2025  հունվարի 1-ից հետո բոլոր բուհերը ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագգրման ընթացքում անցնում են նաև 
ծրագրային հավատարմագրում՝ համաձայն սույն օրենքի 17-
րդ հոդվածի դրույթների։ 
4. Բժշկական ուղղվածությամբ կրթական ծրագրերը ենթակա 
են ծրագրային հավատարմագրման մինչև 2023 թվականի 
սեպտեմբերի 1-ը՝ համաձայն սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-
րդ մասի 1-ին կետի։ 
5. 2027 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ից հետո ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրում ունեցող, ակայն ծրագրային 
հավատարմագրում չունեցող բուհերը տրամադրած 
դիպլոմները և շնորհված որակավորումները չեն ճանաչվում 
պետության կողմից։  
6. Այն բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրերը, որոնց 
ժակետը ավարտվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո, 
երկարաձգվում են մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։   

 
+ 

 
+ 

 Լուսավոր 
Հայաստան 
խմբակցություն 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 40 Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման 
ժամկետներն առաջարկում ենք երկարացնել Նախագծում 
նշված ժամկետներից առնվազն 1 տարով, 

Մոտեցումն 
ընդունվել է 

Մոտեցումն 
ընդունվել է  

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 40,  
8-րդ, նոր՝ 7-րդ 

1-ին նախադասությունը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Սույն օրենքի 26-31-րդ հոդվածները և 37-րդ հոդվածի 9-ից 
15-րդ մասի դրույթները չեն կիրառվում պետության 
մասնակցությամբ բուհերի վրա:» 

+ + 
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Մխիթար 
Հայրապետյան 

 Կառավարություն ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 40,  
12-րդ 

Խմբագրել և շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.  
«Սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի դրույթներին 
համապատասխան հանրային բուհերի կառավարման 
խորհուրդները ձևավորվում են սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, իսկ սույն օրենքի 25-
րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան հանրային 
գիտական կազմակերպությունների կառավարման 
խորհուրդները ձևավորվում են սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում: Մինչև սույն օրենքով 
նախատեսված կարգով նոր կառավարման խորհուրդների 
ձևավորումը, հանրային բուհերի և գիտական 
կազմակերպությունների գործող կառավարման 
խորհուրդները շարունակում են իրենց լիազորությունների 
իրականացումը, որոնք դադարում են նոր խորհուրդների 
ձևավորման պահից:» 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 40,  
13-րդ 

Հանել «, և սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 14-րդ մասով 
նախատեսված դրույթները մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-
ը կիրառվում են միայն 70 տարին լրացած անձանց 
նկատմամբ» բառերը: 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան  

ԲԿԳ ՕՆ, հոդված 40,  
նոր 14-րդ 

Որպես 14-րդ կետ լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ մաս.  
«14. Սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 9-րդ մասով, 13-րդ մասի 7-
րդ կետով և 14-րդ մասով սահմանված կարգերը բուհի 
համապատասխան խորհուրդները ընդունում և մինչև 2022 
թվականի սեպտեմբերի 20-ը ապահովում են նոր 
ընթացակարգերով  սահմանված ուսանողական 
ինքնակառավարման մարմինների (կառույցների, 
միավորումների) ստեղծումը և գործունեությունը։ » 

+ + 

 
 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

 
«Կրթության մասին» 
օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին 
օրենքի նախագծի  
(այսուհետև՝ ԿՄՕ-ՓԼ) 
 

Մայր օրենքում կատարվող փոփոխությունները հիմնականում 
կառուցված է այն տրամաբանությամբ, որ հանվել է 
«բարձրագույ և հետբուհական» բառերը։ Սակայն դա 
խաթարում է կրթության համակարգի ամբողջական պատկերի 
միասնականությունը։ «Կրթության մասին» օրենքը ՀՀ 
կրթության համակարգը նկարագրող հիմքային փաստաթուղթն 
է, որը տալիս է կրթության ամբողջական պատկերը։ 
Ցանկանալով բուհական մակարդը ուղղորդել նոր օրենքին 
ստացվել է, որ համակարգից դուրս է բերվել այդ մակարդակը։ 
Վերջին հաշվով բոլոր մակարդակները ունեն իրենց առանձին 
օրենքները, բայց ամբողջությունն ապահովող 

+ + 
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տրամաբանական կապը մայր օրենքից չի հանվել ու հարցը 
լուծել հղումով։ Ընդհաանուր առմամբ պետք է խմբագրել 
ձևակերպումները՝ «բարձրագույն մասնագիտական   և 
հետբուհական» բառերը փոխարինելով «բարձրագույն 
կրթություն» բառով։  
Բացի դրանից, նորմատիվ ակտերի մշակման տեխնիկայից 
ելնելով ճիշտ կլինի հղումները տալուց նշել ոչ թե օրենքի 
ներկայիս անվանումը, այլ « բարձրագույն կրթության և 
գիտության բնագավառը կարգավորող օրենքով» 
ձևակերպումը։  

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԿՄՕ-ՓԼ, հոդված 2,  
 

Լրացնել նոր մաս. 
«3. 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
18. ուսումնական հաստատության ինստիտուցիոնալ կամ 

մասնագիտության (կրթական ծրագրի) հավատարմագրում՝ 
որակի գնահատման գործընթաց, որի արդյունքում 
հավաստվում է տվյալ ուսումնական հաստատության կամ 
դրա մասնագիտության (կրթական ծրագրի կամ կրթական 
ծրագրերի խմբի) համապատասխանությունը 
հավատարմագրման սահմանված չափանիշներին.» 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԿՄՕ-ՓԼ, հոդված 2,  
մաս 3 
 

Հաշվի առնելով վերևում ներկայացված հիմնավորումը 3-րդ 
մասը շարադրել հետևյալ փոփոխությամբ. 
4. Ուժը կորցրած ճանաչել 23-րդ և  24-րդ կետերը։ 
 
 
 
5. 20-րդ, 22-րդ, և 25-րդ կետերը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ՝    

«20) բակալավրի որակավորում՝ անձին շնորհվող 
կրթական աստիճան, որը հավաստում է բարձրագույն 
կրթության առաջին մակարդակի կրթական ծրագրի 
ուսումնառության ավարտը, 

22) մագիստրոսի որակավորում՝ անձին շնորհվող 
կրթական աստիճան, որը հավաստում է բարձրագույն 
կրթության երկրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի 
ուսումնառության ավարտը, 

25) կլինիկական ռեզիդենտ (կլինիկական օրդինատոր)` 
բարձրագույն բժշկական կրթության հենքի վրա ինքնուրույն 
մասնագիտական գործունեության իրավունք ունեցող բժշկի 
հսկողությամբ ոչ ինքնուրույն մասնագիտական 
գործունեություն իրականացնող և ուսումնառող անձ,» 

+ + 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
Հովհաննես 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 3, մաս 3 
 

ԿՄՕ 6-րդ հոդվածում 3-րդ մասը ամբողջությամբ ուժը 
կորցրած ճանաչելու փոխարեն պահպանել նպահակային 
պատվերի ավելի լայն կիրառելու հնարավոությունը։ 

+ + 
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Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

Հետևաբար՝ խմբագրել միայն 3-րդ մասի 1-2 արբերությունը և 
զինծառայության հետ կապված նպատակային պատվերի 
կարգավորումը սահմանել որպես հավելյալ կագավորում։    

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 3, մաս 6 
 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
6-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 
«6. Պետությունը երաշխավորում է կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց, այդ 
թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների 
ներառական և հավասարապես որակյալ կրթություն 
ստանալու իրավունքը՝ նրանց համար ապահովելով 
համապատասխան մատչելի կրթական միջավայր, ողջամիտ 
հարմարեցումներ և համապատասխան աջակցության։» 

+ + 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 4 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
«Օրենքի 9-րդ հոդվածի վերնագրում և հոդվածում 
«պետական կրթական չափորոշիչները» բառերից հետո 
լրացնել «և որակավորումների ազգային շրջանակը» 
բառերը:» 

+ + 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 5.  

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
Օրենքի 10-րդ հոդվածի` 

1. 3-րդ մասի 3-րդ կետում «բարձրագույն 
մասնագիտական» բառերը փոխարինել «բարձրագույն» 
բառով, իսկ 4-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամ՝  
4. Ուսումնական հաստատություններում հանրակրթական 

և մասնագիտական հիմնական ծրագրերի յուրացման 
ժամկետները որոշվում են սույն օրենքով, կրթական 
մակարդակները կարգավորող այլ օրենքներով և 
համապատասխան պետական կրթական չափորոշիչով կամ 
համապատասխան մակարդակի կրթական ծրագրով: 

+ + 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 6.  

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ձևերով» բառից հետո 
լրացնել «իսկ բարձրագույն կրթության դեպքում՝ լրիվ կամ 
մասնակի բեռնվածությամբ» բառերը: 

+ + 

  
 
ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 8.  

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
Օրենքի 14-րդ հոդվածի` 

2. 6-րդ մասի «մասնագիտական» բառը փոխարինել 
«նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ու 
միջին մասնագիտական» բառերով, իսկ «լիազորված 
մարմինը բառերից հետո լրացնել. 
«Բարձրագույն կրթության յուրաքանչուր մակարդակի 
կրթական ծրագրերի ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը և 
պարբերականությունը կազմում և հաստատում է բուհը։»։ 

+ + 
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ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 10.  

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասում  «միջին և բարձրագույն 
մասնագիտական որակավորմամբ » բառերը փոխարինե  « 
միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության 
որակավորմամբ» բառերով։  

+ + 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 14 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
Օրենքի 27-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 
6-րդ մասով. 
«6. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են սույն 
օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ բարձրագույն 
կրթության և ռազմական կրթության կամ կադրերի 
պատրաստման ոլորտները կարգավորող օրենքներով։  

+ + 

 Կառավարություն ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 19 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
Օրենքի 42-րդ հոդվածի՝ 

1. Վերնագրից և 1-ին, 3-րդ, 10-րդ մասերից հանել 
«պետական» բառը, 

2. 1-ին մասում  «միջին» բառից հետո լրացնել 
«մասնագիտական» բառը, «մասնագիտությունների» բառից 
հետո լրացնել «(կրթական ծրագրերի» բառերը, իսկ 
«բարձրագույն» բառից հետո հանել «մասնագիտական» 
բառը, 

3. 4-5 և 7-9-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել: 

+ + 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 20.  

Հանել, քանի որ հոդվածն արդեն ուժը կորցրած է ճանաչվել  + + 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 21 
Հոդված 22 

«Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» բառերը 
փոխարինել «բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող 
օրենքով»: 

+ + 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 23.  

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
Օրենքի 46-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ 

բովանդակությամբ 6.1-րդ մասով. 
«6.1. Բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող 

օրենքով կարող է սահմանվել  բարձրագույն կրթության 
ֆինանսավորման այլ համակարգեր և ձևեր»: 

+ + 

Հոդված 24 Հանել  + + 

  
 
 
 
ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր 
 
Հովհաննես 
Հովհաննիսյան 
Մխիթար 
Հայրապետյան 

ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 25, 
 մաս 3 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
Օրենքի 49-րդ հոդվածի՝ 
6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
«6. Պետական նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական), միջին մասնագիտական և 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

+ + 



42 

 

սովորողները կրթաթոշակ են ստանում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և 
չափերով։ Բարձրագույն կրթության սովորողների 
կրթաթոշակի տրամադրման առանձնահատկությունները 
սահմանվում է բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող 
օրենքով։», 
2) 8-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
«8. Միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների սովորողներն իրավունք ունեն տվյալ 
կամ այլ հաստատությունում վճարովի հիմունքներով ստանալ 
մեկից ավելի երկրորդ մասնագիտություն` կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած 
կարգով: Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
սովորողների մեկից ավելի կրթական ծրագրում ընդգրկվելու 
իրավունքը կարգավորվում է բարձրագույն կրթության ոլորտը 
կարգավորող օրենքով։», 

 Կառավարություն ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 25, 
 մաս 3 

հանել «, որը հաստատվում է  մինչեւ 2021 թվականի ապրիլի 
1-ը:»: բառերը 

+ + 

 Կառավարություն ԿՄՕ-ՓԼ, 
Հոդված 28.   

«2023» թիվը փոխարինել  «2024» թվով։  
 

+ + 

      

 
 


