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7. Շարժունության ծրագրին մասնակցելու նպատակով՝ կնքվում է եռակողմ կրթական
համաձայնագիր: Համաձայնագրում նշվում են այն առարկաները, որոնք սովորողները
պետք է ուսանեն ընդունող ուսումնական հաստատությունում: Միաժամանակ նշվում են
ակադեմիական տարբերությունների մարման ժամկետների վերաբերյալ սովորողի
պարտավորությունները:
8. Շարժունության արդյունքում կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքները
չպետք է գերազանցեն համապատասխան որակավորում ստանալու համար անհրաժեշտ
ընդհանուր ուսումնական ծանրաբեռնվածության բակալավրի կրթական ծրագրի 25
տոկոսը, մագիստրոսի կրթական ծրագրի 50 տոկոսը և հետազոտողի կրթական ծրագրի 30
տոկոսը:
9. Ընդունող բուհում ուսուցման ժամկետի ավարտից հետո ուսանողն իր ուսումնասիրած
առարկաների և պարապմունքների ցանկը, ինչպես նաև ստացած կրեդիտներն ու
գնահատականները հաստատող ակադեմիական տեղեկանքը պետք է ներկայացնի
Համալսարան` ակադեմիական ճանաչման մասին փաստաթուղթը նախապատրաստելու
համար:
III. ՈՒսանողների տեղափոխությունները: Ընդհանուր պահանջներ
10.
Տեղափոխության
մասին
ուսանողների
դիմումներն
ընդունվում
են
համապատասխան ձևով ուսուցման կիսամյակների ուսումնական պարապմունքներին
նախորդող և հաջորդող 2 շաբաթվա ընթացքում: Ուսանողը տեղափոխման մասին դիմումը
ներկայացնում է իր ուսումնառության բուհի ռեկտորին՝ ակադեմիական տեղեկանք
ստանալու համար: Բուհի կողմից ակադեմիական տեղեկանք տրամադրվում է 7
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
11. Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է, եթե տեղափոխման պահին
ուսումնառած ծրագրի և ընդունող ծրագրի բովանդակությունների տարբերությամբ
պայմանավորված՝ առարկայական տարբերությունների թիվը չի գերազանցում 20
կրեդիտը: Հակառակ պարագայում ուսանողին առաջարկվում է փոխադրվել ավելի ցածր
կիսամյակում կամ այլ հարակից մասնագիտությամբ սովորելու, որի դեպքում
առարկայական անհամապատասխանությունների նշված պահանջը բավարարվում է:
Զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով Համալսարան ընդունված
ուսանողների տեղափոխության դեպքում տրամադրված տարկետման իրավունքի
փոփոխություն չի կատարվում:
12. Չի թույլատրվում բակալավրի կրթական ծրագրով առաջին և ավարտական
կուրսերում
ուսանողի
տեղափոխությունը:
Մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
ուսումնառողների տեղափոխությունը թույլատրվում է առաջին կիսամյակի ավարտից
հետո: Համալսարանի հեռակա (առկա) բաժիններից առկա (հեռակա) բաժիններ
տեղափոխումը թույլատրվում է առանց պարտադիր ժամկետային զինվորական
ծառայության տարկետման իրավունքի:
13. Չի թույլատրվում նպատակային տեղերում ընդունված ուսանողների տեղափոխումն
այլ բուհ կամ այլ մասնագիտությամբ ուսումնառության:

2

14. Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է տվյալ մասնագիտության գծով
լիցենզիայով հատկացված ընդունելության սահմանային տեղերի (ըստ ուսուցման ձևերի և
որակավորման աստիճանների) շրջանակում:
15. Օտարերկրյա բուհերից ուսանողների տեղափոխության դեպքում հանձնման
ենթակա ստուգարքների և քննությունների թվի մեջ չեն ներառվում հայագիտական
առարկաները: Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ սովորողն օտարերկրյա
բուհում, որպես մասնագիտական, ուսումնասիրել է հայագիտական առարկաներ, ինչպես
նաև Համալսարանում ընտրել է հայագիտական մասնագիտություններ:
16. Կրեդիտներով պայմանավորված առարկայական տարբերությունների ցանկը
որոշում է Համալսարանը: Ուսանողը պետք է ուսումնառի և հանձնի գոյացած
տարբերությունները`
Համալսարանի
կողմից
սահմանված
անհատական
ժամանակացույցով, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ կիսամյակի քննաշրջանի սկիզբը:
17. Չի թույլատրվում ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական
ծրագրեր չունեցող ոչ պետական բուհերից ուսանողի տեղափոխությունը Համալսարան:
18. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն են ներկայացնում
ուսանողների շարժունության բոլոր ձևերի մասին տեղեկատվություն` ըստ կրթական
ծրագրի, ուսուցման ձևի, մասնագիտության և ուսուցման կուրսի տեղափոխման:
IV. Ներբուհական տեղափոխություններ
19. Ուսանողի՝ Համալսարանի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է
անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձևը (առկա,
հեռակա, հեռավար), իրականացվում է Համալսարանի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի
անձնական դիմումի համաձայն:
20. Ներբուհական տեղափոխությունները կատարվում են սույն կարգով սահմանված՝
ուսանողների տեղափոխության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան:
21. Ուսանողների ՀՀ այլ բուհերից Համալսարան տեղափոխությունները կատարվում են
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական
շարժունության կարգի» V մասի 22-րդից 26-րդ կետերին համապատասխան:
22. Օտարերկրյա բուհերից տեղափոխությունները կատարվում են «Բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում

սովորողների ակադեմիական

կարգի » VI մասի 27-րդից 29-րդ կետերին համապատասխան:
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շարժունության

