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ՀՀ կառավարության 2019թվ. ապրիլի 25-ի N 476-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի ՀՀ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 2019-2020ուս. տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով սփյուռքահայերի փաստաթղթերի ընդունման
(անվճար ուսուցում)

Հ/հ

Կրթական ծրագիր

Փաստաթղթերի
ներկայացման
ժամկետ

Դիմորդների
գիտելիքի ստուգում
ուսումնական
հաստատության
կողմից՝ համաձայն
Նախարարության
գրության

Գիտելիքների
ստուգման
արդյունքների
ներկայացում
Նախարարություն

Հանձնաժողովի
նիստի որոշում

Նախարարության
գրության ներկայացում
ուսումնական
հաստատություններ՝
դիմորդներին
հրամանագրելու մասին

Ուսումնական
հաստատությունների
կողմից դիմորդների
հրամանագրման և
նրանց կացություն
տրամադրելու մասին
գրության

Նախարարության
գրության
ներկայացում
ոստիկանության
անձնագրային և
վիզաների
վարչություն

ներկայացում
Նախարարություն
1.

Անվճար առկա
ուսուցմամբ բակալավրի
կրթական ծրագրով
սփյուռքահայ
դիմորդների
ընդունելության համար

հուլիսի 9-ից
մինչև
օգոստոսի 23-ը
ներառյալ

օգոստոսի 28-ից
մինչև
սեպտեմբերի 5-ը

մինչև
սեպտեմբերի 6-ը

մինչև
սեպտեմբերի
10-ը

մինչև սեպտեմբերի
13-ը

մինչև սեպտեմբերի
23-ը

մինչև
սեպտեմբերի 30-ը

ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 2019-2020 ուսումնական տարվա
համար օտարերկրացիների և սփյուռքահայերի փաստաթղթերի ընդունման (վճարովի ուսուցում)

Հ/հ

1.

2.

3.

4.

Կրթական ծրագիր

Վճարովի առկա ուսուցմամբ բակալավրի
ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական
ծրագրերով ընդունելության համար
Վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի
կրթական ծրագրով ընդունելության
համար
Վճարովի հեռակա ուսուցմամբ
բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերով ընդունելության համար
Վճարովի հետբուհական՝ ասպիրանտի
կրթական ծրագրով ընդունելության

Դիմորդների գիտելիքի ստուգում
ուսումնական հաստատության
կողմից և հրամանագրում՝
համաձայն Նախարարության
գրության

Ուսումնական
հաստատությունների կողմից
դիմորդների հրամանագրման և
նրանց կացություն տրամադրելու
մասին գրության ներկայացում
Նախարարություն

Նախարարության գրության
ներկայացում
ոստիկանության
անձնագրային և վիզաների
վարչություն

հուլիսի 9-ից մինչև
սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ

մինչև հոկտեմբերի 2-ը

մինչև հոկտեմբերի 8-ը

մինչև հոկտեմբերի 15-ը

հուլիսի 9-ից մինչև
հոկտեմբերի 7-ը ներառյալ

մինչև հոկտեմբերի 11-ը

մինչև հոկտեմբերի 17-ը

մինչև հոկտեմբերի 24-ը

հուլիսի 9-ից մինչև
հոկտեմբերի 11-ը ներառյալ

մինչև
հոկտեմբերի 21-ը

մինչև հոկտեմբերի 25-ը

մինչև հոկտեմբերի 31-ը

հուլիսի 9-ից մինչև
դեկտեմբերի 10-ը ներառյալ

մինչև
դեկտեմբերի 16-ը

մինչև
դեկտեմբերի 20-ը

մինչև
դեկտեմբերի 25-ը

Նախարարություն
փաստաթղթերի ներկայացման
ժամկետ

5.

6.

7.

համար
Վճարովի առկա ուսուցմամբ նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում ընդունելության
համար
Վճարովի հեռակա ուսուցմամբ միջին
մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում ընդունելության
համար
Վճարովի առկա ուսուցմամբ
նախապատրաստական բաժանմունքում
ընդունելության համար

հուլիսի 9-ից մինչև
օգոստոսի 20-ը ներառյալ

մինչև օգոստոսի 30-ը

մինչև սեպտեմբերի 3-ը

մինչև սեպտեմբերի 6-ը

հուլիսի 9-ից մինչև
նոյեմբերի 20-ը ներառյալ

մինչև նոյեմբերի 22-ը

մինչև նոյեմբերի 26-ը

մինչև նոյեմբերի 29-ը

հուլիսի 9-ից մինչև
նոյեմբերի 20-ը ներառյալ

մինչև նոյեմբերի 28-ը

մինչև
դեկտեմբերի 3-ը

մինչև դեկտեմբերի 10-ը
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