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¶²ì²èÆ äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ àôê²ÜàÔÜºðÆ 

´àÔàøÜºðÆ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ øÜÜ²ðÎØ²Ü ՈՒ   ԼՈՒԾՄԱՆ 

Î²ð¶ 

(÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí) 

 

I․  ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð. 

 

1.1. êáõÛÝ Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ (³ÛëáõÑ»ï` ¶äÐ) 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í µáÕµáùÝ»րի և բողոքարկումների  ÁÝ¹áõÝÙ³Ý, 

ùÝÝ³ñÏÙ³Ý, լուծման  ¨ ³Ù÷á÷Ù³Ý ընթացակարգ»ñÁ: 

1.2. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են ԳՊՀ կրթական բոլոր աստիճաններով և 

մասնագիտական ծրագրերով առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորող 

ուսանողների վրա։ 

1.3. ²Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ, ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության գնահատականների µáÕáù³ñÏáõÙÁ 

Ï³ï³ñíáõÙ ¿ª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 

³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý¦ Ï³ñ·Ç ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ: 

1․ 4․  ԳՊՀ դիմորդների բողոքներն ու բողոքարկումները կատարվում են համաձայն առկա 

և հեռակա ուսուցման համակարգերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, 

ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգերի դրույթների: 

1.5. Բոլոր ձևաչափերով անցկացված քննությունների արդյունքների բողոքարկումը 

ուսանողի կողմից կատարվում է ԳՊՀ ռեկտորի հրամանով ձևավորված 

ֆակուլտետային և համալսարանական բողոքարկման հանձնաժողովներում 

(այսուհետ՝ հանձնաժողով): 
1.6. Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý` 

³) é»Ïïáñը, 

µ) áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·Íáí åñáé»ÏïáñÁ, 

· ) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÁ, 

դ) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÁ, 

ե) ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý բաժնի å»ïÁ, 

զ) ¶äÐ áõëանողական ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ, 

է) ùÝÝáÕ ¹³ë³ËáëÁ։ 

1.7. ü³ÏáõÉï»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý` 

³) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÁ, 

µ) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÁ, 
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·) ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý քաղաքականության բաժնի Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ, 

¹) ùÝÝáÕ ¹³ë³ËáëÁ, 

») Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ áõëանողական ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ: 

1.7. ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹·ñÏí»É դասախոսներ, 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ: 

 

II․   ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՂՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ´àÔàø²ՐԿՈՒՄՆԵՐԻ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ, ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱÎ²ð¶ԵՐԸ. 

 

2.1. ԳՊՀ ուսանողները միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունները, լուծարային շրջանում ¨ 

µ³ó ¹éÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó (ëïáõ·³ñùÇó) ëï³ó³Í ³Ýµ³í³ñ³ñ 

Ï³Ù ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ áã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýները·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙով 

µáÕáù³ñÏáõÙ են ý³ÏáõÉï»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ` ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ïí»Éáõó 

Ñ»ïá Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

2.2. ºÃ» áõë³ÝáÕÁ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ»É ¿ ·ñ³íáñ, ³å³ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ëïáõ·áõÙ ¿ 

áõë³ÝáÕÇ ·ñ³íáñ ³ßË³ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ: 

2.3. ºÃ» áõë³ÝáÕÁ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ»É ¿ µ³Ý³íáñ, ³å³ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áõë³ÝáÕÇ 

·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ëïáõ·áõÙ ¿ ïíÛ³É քննական հարցաշարին համապատասխան: 

2.4. ¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ëïáõ·áõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëáí, áñÝ 

áõë³ÝáÕÁ µáÕáù³ñÏáõÙ ¿: 

2.5. ü³ÏáõÉï»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ 

µáÕáù³ñÏáõÙÁ ¨ Ï³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É áñáßáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` 

³) ùÝÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ (ëïáõ·³ñùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ) ÙÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË, 

µ) ùÝÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ (ëïáõ·³ñùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ) ÷á÷áËíáõÙ ¿ (·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ 

µ³ñÓñ³óíáõÙ ¿ Ï³Ù` Çç»óíáõÙ): 

2.6. ´áÕáù³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ µáÕáù³ñÏí»É Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ` ý³ÏáõÉï»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ù»Ï 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

2.7. àõë³ÝáÕÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý արդյունքի µáÕáùարկումÁ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ 

Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ïíÛ³É ¹³ëÁÝÃ³óÁ 

¹³ë³í³¹áÕ ¹³ë³ËáëÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÁ Ï³Ù ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÝ 

¿: 

2.8. Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 

ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ µáÕáù³ñÏáõÙÁ ¨ Ï³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É áñáßáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` 

³) ùÝÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ (ëïáõ·³ñùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ) ÙÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË, 

µ) ùÝÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ (ëïáõ·³ñùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ) ÷á÷áËíáõÙ ¿ (·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ 

µ³ñÓñ³óíáõÙ ¿ Ï³Ù` Çç»óíáõÙ): 

2.9. ԳՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողները  ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի գնահատականները բողոքարկում են 

ռեկտորի հրամանով ստեղծված ԳՊՀ ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների 

բողոքարկման հանձնաժողովին` ԳՊՀ ամփոփիչ ատեստավորման կարգի համաձայն։ 

2.10. ¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³Ù ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ »ñÏñáñ¹ ÉáõÍ³ñùÇ 

Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ (³Ýµ³í³ñ³ñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí) ¶äÐ-Çó 

áõë³ÝáÕÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÇ ÏáÕÙÇó 
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Ý»ñÏ³Û³óí³Í ½»Ïáõó³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ µáÕáù³ñÏí»É ¶äÐ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ` ½»Ïáõó³·ÇñÁ ¶äÐ é»ÏïáñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇó »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 

ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

2.11. Ուսանողը կարող է բողոք ներկայացնել իր հեռացման մասին հրամանի դեմ։ 

Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ùÝÝ³ñÏ»Éáí 

µáÕáùÁ (áõë³ÝáÕÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ýñ³ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ)` Ï³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É 

áñáßáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` 

³) µ³í³ñ³ñ»É µáÕáùÁ, ¨ ³Ýí³í»ñ ×³Ý³ã»É áõë³ÝáÕÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ é»ÏïáñÇ 

Ññ³Ù³Ýը, 

µ) Ù»ñÅ»É µáÕáùÁ, ¨ áõë³ÝáÕÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ é»ÏïáñÇ Ññ³Ù³ÝÁ ÃáÕÝ»É áõÅÇ Ù»ç: 

3.´áÕáù³ñÏÙ³Ý ³Ù÷á÷áõÙÁ. 

3.1. ´áÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ·ñ³íáñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù 

ÏóíáõÙ »Ý ùÝÝ³Ï³Ý Ï³Ù ամփոփիչ ատեստավորման ï»Õ»Ï³·ñ»ñÇÝ: ¶Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ 

÷á÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ ùÝÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·ñáõÙ ¨ ëïáõ·³ñù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³éáõÙ: 

3.2. ´áÕáù³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ý³ÏáõÉï»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ 

½»ÏáõóáõÙ ¿ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ, ÇëÏ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ` ¶äÐ 

·ÇïËáñÑñ¹Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

3.3. ´áÕáù³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, »ñµ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ 

áõë³ÝáÕÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ýñ³ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ, 

ùÝÝáÕ ¹³ë³ËáëÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ¶äÐ ·ÇïËáñÑñ¹Ç 

ÝÇëïáõÙ: 

4․   Այլ հարցերով ուսանողների բողոքների քննարկումը․  

4․ 1․  Ուսանողների կողմից այլ հարցերով բողոքներ ներկայացվելու դեպքում բողոքները 

քննվում են ԳՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում՝ հետևյալ 

հաջորդականությամբ. ամբիոն, ֆակուլտետային խորհուրդ, ռեկտորատ, գիտական 

խորհուրդ, ինչպես նաև՝ անհրաժեշտության դեպքում ԳՊՀ հոգաբարձուների խորհրդում: 

4․ 2․  Այն բողոքները, որոնք վերաբերում են ԳՊՀ-ում ակադեմիական անազնվության 

դեպքերին, նախապես քննվում  են ԳՊՀ ակադեմիական անազնվության դեպքերը քննող 

հանձնաժողովում, իսկ բողոքը չբավարարելու դեպքում՝ ռեկտորատում, գիտական 

խորհրդում։ 

4․ 3․  Այն բողոքները, որոնք վերաբերում են ֆինանսական հարցերին, քննվում են ԳՊՀ 

համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների և  հաշվապահության հետ 

մեկտեղ՝ գլխավոր հաշվապահի մասնակցությամբ։ 

4․ 4․ ԳՊՀ-ում ակադեմիական ազնվության սկզբունքների, էթիկայի կանոնների 

խախտումները բողոքարկվում են ԳՊՀ ակադեմիական անազնվության դեպքերը քննող 

հանձնաժողովին՝ ԳՊՀ ակադեմիական ազնվության հայեցակարգին համապատասխան։ 

 


