
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ 

 

Ք. ՎԱՐԴԵՆԻՍ             «______»__________________2022թ.  

 

Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջը/այսուհետև` քոլեջ/ վկայական N________, ի 

դեմս տնօրեն` Ն. Գասպարյանի, որը գործում է քոլեջի կանոնադրությանը համաձայն, 

մի կողմից և սովորող _______________________________________________  

Մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանող/ուհի/, անչափահաս լինելու դեպքում 

օրինական ներկայացուցիչները (ծնողը, որդեգրողը կամ 

հոգաբարձուն)__________________________________________________________________

___________ 

Մյուս կողմից կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.  

 

1. Պայմանագրի առարկան 

Պայմանագրի առարկան ուսանողի` ____________________________________________ 

մասնագիտության գծով ուսումնական պլանի և առարկայական ծրագրերի համաձայն` 

անվճար/վճարովի ուսուցում իրականացնելու պայմաններն են:  

 

2. ՈՒսանողի իրավունքները և պարտականությունները 

 

2.1 Քոլեջի ուսանողը իրավունք ունի՝ 

1) ընտրել տվյալ մասնագիտության կամ մասնագիտացման ուսուցման համար 

պարտադիր (էլեկտիվ) և տվյալ մասնագիտության կամ մասնագիտացման ուսուցման 

համար ոչ պարտադիր (ֆակուլտատիվ) դասընթացներ, որոնք տրամադրում է Քոլեջը,  

2) մասնակցել Քոլեջի կառավարմանը` ընդգրկվելով Խորհրդի կազմում, մասնակցել 

ուսանողական խորհրդի, խմբակների, ակումբների ստեղծմանը և դրանց 

աշխատանքներին,  

3) մասնակցել իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը` պահպանելով 

մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական 

չափորոշիչների պահանջները,  

4) ստանալ կրթություն՝ պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան, և 

ձեռքբերելու գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի զարգացման ժամանակակից 

մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ,  

5) վճարովի հիմունքով ստանալու երկրորդ մասնագիտություն կամ օգտվելու 

լրացուցիչ (այդթվում` վճարովի) կրթական ծառայություններից,  

6) սահմանված կարգով անհրաժեշտության դեպքում ստանալ ակադեմիական 

արձակուրդ մինչև մեկ տարի ժամկետով,  

7) անվճար օգտվել քոլեջի գրադարանից, ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ 

ստորաբաժանումների ծառայություններից,  

8) մասնակցել Քոլեջի հետազոտական, նախագծային աշխատանքների կատարմանը,  

9) ստանալ ուսման վճարի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման ուսանողական 

նպաստ և կրթաթոշակ:  

 



2.2 Քոլեջի ուսանողը և դիմորդն իրավունք ունի ծանոթանալ Քոլեջի լիցենզիային և 

ներքին կանոնակարգերին, ինչպես նաև պետական հավատարմագրման վկայականին 

/առկայության դեպքում/:  

2.3 Քոլեջի ուսանողը պարտավոր է.  

1) կատարել Քոլեջի կանոնադրության պահանջները և պահպանել ներքին 

կարգապահական կանոնները,  

2)պարտադիր հաճախել ուսումնական պլանով նախատեսված պարապմունքներին և 

սահմանված ժամկետներում կատարել ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով 

նախատեսված գործառույթները,  

3)խնամքով վերաբերվել Քոլեջի գույքին` վնաս պատճառելու դեպքում հատուցել 

նյութական վնասը,  

4)հարգել աշխատողների և ուսանողների իրավունքներն ու արժանապատվությունը,  

5) սահմանված կարգով և ժամկետներում վճարել ուսման վարձը,  

6) կատարել կրթական ծրագրերի պահանջները,  

7)հաճախել պարտադիր համարվող դասախոսություններին, սեմինար (գործնական) 

պարապմունքներին,  

8) բարձր պահել Քոլեջի ուսանողի պատիվն ու հեղինակությունը,  

9) պահպանել հասարակության բարոյական նորմերը,  

10)անկախ ուսումնառության ընդհատման պատճառից մարել ուսման վարձի և/կամ 

գրադարանի պարտքը:  

 

3. Քոլեջի իրավունքները և պարտականությունները 

3.1 Քոլեջը պարտավորվում է կազմակերպել ուսանողի ուսուցումը` հաստատված 

ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի միջոցով:  

 3.2 Ուսումնառության տարիներին ապահովել ուսումնական պլաններով 

նախատեսված ուսումնական գործընթացն ապահովող բոլոր պայմանները:  

3.3 Ուսանողի համար ստեղծել հնարավորություններ` օգտվելու քոլեջի 

գրադարանից, մարզական և առողջարանական կառույցներից, ընթերցասրահից, 

նիստերի դահլիճից, սննդի և սոցիալական այլ ծառայություններից:  

3.4 Ուսանողի կրթության և դաստիարակության գործընթացն ապահովել 

բարձրակարգ մասնագետներով, դասավանդման ժամանակակից մեթոդներով, 

դասագրքերով, ուսուցման տեխնիկական միջոցներով, ուսանողին տալ 

մասնագիտական կրթություն և տալ ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) 

համապատասխան ներդիրով:  

3.5 Արհեստագործական կամ միջին մասնագիտական կրթության հիմնական կամ 

լրացուցիչ կրթական ծրագիրը չավարտած անձին տալ ակադեմիական տեղեկանք` 

ուսումնասիրած առարկաների, դասընթացների, դրանց ժամաքանակի և արդյունքների 

նշումով:  

 

 

4. ՈՒսման վարձի վճարման կարգ և հատուկ պայմաններ 

 

4.1.Ուսման վարձի չափը սահմանվում է քոլեջի կողմից, որը կազմում է.  

 

1) I կուրս ____________________________________________________ դրամ 

Առաջին կիսամյակ_______________, Երկրորդ կիսամյակ_______________  

 



2) II կուրս ______________________________________________________ դրամ 

Առաջին կիսամյակ_______________ Երկրորդ կիսամյակ_______________  

 

3) III կուրս ______________________________________________________ դրամ 

Առաջին կիսամյակ_______________ Երկրորդ կիսամյակ_______________  

 

4) IV կուրս ______________________________________________________ դրամ 

Առաջին կիսամյակ_______________ Երկրորդ կիսամյակ_______________  

 

4.2 Հատուկ պայմանները.  

1) Նշվում և լրացվում է մինչև տվյալ մասնագիտության համար սահմանված 

ուսումնառության ավարտը և այն տարբերակը, որով ուսանողը պարտավորվում է 

կատարել վճարումները:  

2) Ուսանողի կողմից վճարումը կատարվում է նշված տարբերակի` յուրաքանչյուր 

ամսվա կամ կիսամյակի սկսելուց 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե փոխադարձ 

համաձայնությամբ վճարման այլ ժամկետներ չեն սահմանվում:  

3) Վճարումը կարելի է կատարել ինչպես կանխիկ` քոլեջի դրամարկղում, այնպես էլ 

փոխանցումով քոլեջի հաշվեհամարին` ____________________ Հ/Հ _______________:  

 

5. ՎԲՀՔ-ի ուսանողին տրամադրվող արտոնություններ և զեղչեր 

      Քոլեջը լավ գիտակցելով իր դերը տարածաշրջանում և հաշվի առնելով առկա 

սոցիալ-տնտեսական խնդիրները՝ առաջնորդվում է իր կողմից մշակված  

քաղաքականության պահանջին համապատասխան, սահմանելով  մի շարք 

արտոնություններ և զեղչեր՝ շահառու հանդիսացող անձանց համար: 

 

5.1 Արտոնություններից և զեղչերից օգտվելու կարգը՝ 

5.1.1 Առկայության դեպքում պայմանագրում հստակ նշել, որ դասին է 

պատկանում դիմորդը (նշված կետի դիմացի √ նշանը վերցնել օղակի մեջ):  

5.1.2 Նշվածից օգտվելու համար դիմորդը կամ օրինական ներկայացուցիչը 

պարտավոր է հաստատություն ներկայացնել իր կողմից նշված կետի 

վերաբերյալ հաստատող փաստաթուղթը, որը կցվելու է տվյալ ուսանողի 

անձնական գործին: 

5.1.3 Եթե դիմորդը չի հանդիսանում նշված կետերից օգտվող շահառու, բայց 

պայմանագիր կնքելուց հետո, մինչև ուսման ավարտը տեղի է ունենում 

փոփոխություն և հանդիսանում է նշվածից օգտվող շահառու ապա կարող է 

գրավոր դիմում ներկայացնել հաստատության տնօրենին, կից հավաստող 

փաստաթղթով և օգտվել նշված արտոնություններից և զեղչերից:  

 

 Միևնույն ընտանիքից երկու և ավելի երեխաների ուսանելու դեպքում, գործում է 

10 % զեղչ: 

 Առանց ծնողական խնամքի մնացած կամ նրանց թվին պատկանող մարդկանց՝ 

 Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների դեպքում գործում է 10 % զեղչ: 

 Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների դեպքում գործում է 20 % զեղչ: 

 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին ու հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ 

ունեցող անձանց, 10 % զեղչ: 

 2020 թվականից շարունակ զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանողներին 10 % 

զեղչ: 



6. Պայմանագրի գործողության ժամկետները վաղաժամկետ լուծարման հիմք 

 

6.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից և գործում է մինչև 

ուսանողի ու սումնառության ավարտը, բացառությամբ սույն պայմանագրի 6.2 և 7.6 

կետերում նշված դեպքերի:  

6.2 Ուսանողի հեռացման վերաբերյալ քոլեջի հրամանը հիմք է սույն պայմանագրի 

վաղաժամկետ լուծման համար: ՈՒսանողը պայմանագիրը վաղաժամկետ կարող է 

լուծել, եթե նա կամավոր ընդհատում է ուսումնառությունը և այդ մասին դիմում է 

ներկայացնում տվյալ կիսամյակի քննաշրջանի սկզբից մեկ ամիս առաջ սահմանված 

ընթացակարգով` վճարելով սովորած ժամանակաշրջանի համար նախատեսված 

ուսման վարձը:  

 

7. Եզրափակիչ դրույթներ 

 

7.1 Կողմերն իրենց պարտականությունները ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

չկատարելու դեպքում ազատվում են սույն պայմանագրով սահմանված 

պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո 

ծագած այնպիսի անհաղթահարելի ուժի ազդեցության (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) հետևանքով, 

որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել և կանխարգելել:  

7.2 Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են գործող 

օրենսդրության համապատասխան:  

7.3 Կողմերը պարտավորվում են վիճահարույց հարցերը լուծել փոխադարձ 

համաձայնությամբ հակառակ դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

7.4 Սույն պայմանագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակից: Պայմանագիրն 

ի պահ է տրվում քոլեջին և ուսանողին կամ օրինական ներկայացուցիչին:  

7.5 Ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչի կամ առողջական վիճակի 

պատճառով ձևակերպված ակադեմիական արձակուրդից հետո վերականգնվող 

ուսանողի հետ նոր պայմանագիր չիկնքվում, անվճար համակարգի ուսանողը 

պահպանում է նախկինում ունեցած ուսանողական նպաստ ստանալու իրավունքը, իսկ 

վճարովի համակարգինը` վճարում է նախկինում սահմանված ուսման վարձը:  

7.6 Ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի պահանջները և 

ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը չկատարելու, անբավարար 

ակադեմիական առաջադիմություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև կանոնադրության կամ 

ներքին կարգապահական կանոններով նախատեսված պահանջները խախտելու 

համար ուսանողը կարող է Տնօրենի կամ նրա լիազորած անձի կողմից ենթարկվել 

կարգապահական պատասխանատվության՝ ընդհուպ մինչև Քոլեջից հեռացվելը:  

7.7 Ուսման վարձը չմուծած ուսանողը քննաշրջան չի թույլատրվում:  

7.8 Անկախ ուսումնառության ընդհատման պատճառից սույն պայմանագիրը 

համարվում է անվավեր և քոլեջի կողմից իրականացվում է վճարած ուսման վարձի 

վերահաշվարկ և ուսանողին վերադարձվում չուսումնառած ժամանակահատվածի 

համար վճարած գումարը:  

 

 

 

 

 

 



8. Պայմանագրի իրավական հիմքերը 

 

ՈՒսանողի և քոլեջի միջև հարաբերությունները կանոնակարգվում են ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Կրթության մասին», «Նախնական 

(արհեստագործական) մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության 

մասին»ՀՀ օրենքներով, ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին 

կարգապահական կանոններով և այլ իրավական ակտերով:  

 

 

 

 

 

9. Կողմերի իրավաբանական հասցեները և ստորագրությունները 

 

Ուսանող կամ Օրինական ներկայացուցիչ՝   

________________________________ 

Անձնագիր 

Սերիա ______Համարը___________ 

Երբ է տրված ___________________  

Ում կողմից ____________________ 

Հասցե՝ _________________________  

Հեռ.____________________________  

Էլ. Հասցե ______________________ 

Ստորագրություն________________ 

 

«Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջ» 

 

ՀՎՀՀ    ________________________ 
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Էլ. Հասցե vardenisi-bhq@rambler.ru 

Կայք էջ՝ www.mhcv.am 

Տնօրեն` Ն. Գասպարյան 

 

Ստորագրություն_______________ 
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