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Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 77-րդ
հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ

է.

1. Հավանություն տալ «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
(Պ-005-18.01.2019-ԳԿ-011/0) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
առաջարկությանը,
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունը սահմանված
կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2019 թ. փետրվարի
Երևան

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-00518.01.2019-ԳԿ-011/0) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ
սկզբունքային առարկություններ չունենք:
Այդուհանդերձ ըստ ամիսների ուսման վարձավճարների գանձումների պարագայում
բուհերի համար կարող են առաջանալ ֆինանսական խնդիրներ՝ ինչպես պայմանագրային
պարտականությունների կատարման, աշխատավարձերի վճարման, այնպես էլ բուհի ենթակառուցվածքների պահպանման կամ գործունեության համար անհրաժեշտ այլ ընթացիկ
ծախսերի առումով: Առավել ևս, որ ուսանողների տեղափոխության և վերականգնումների
գործընթացներն (վերջինիս հետ կապված համապատասխան վճարումները՝ նաև կրեդիտներով պայմանավորված) իրականացվում են ըստ կիսամյակների:
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ներկայումս վերանայման և լրամշակման փուլում է
գտնվում «Բարձրագույն կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որում նախատեսված են կանոնակարգող դրույթներ՝ բուհերի ֆինանսավորման և
ուսանողներին պետության կողմից կրթաթոշակների տրամադրման նոր սկզբունքների և
մեխանիզմների մասով, ինչպես նաև կարիքավոր ուսանողներին, սոցիալական անապահովության չափանիշների և առաջադիմության արդյունքների համակցմամբ, ուսման վարձի
լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցմամբ կրթաթոշակների տրամադրման վերաբերյալ։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի՝ պետական բյուջեի
եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման վերաբերյալ

Վերոնշված ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի և
եկամուտների վրա կունենա չեզոք ազդեցություն:

ՆԱԽԱԳԻԾ

Պ-005-18.01.2019-ԳԿ-011/0
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Կրթության մասին» 1999 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-297 օրենքի
(այսուհետ՝ Օրենք) 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի.
1. 5-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«Վճարովի հիմունքներով սովորողներն ուսման վարձը կարող են վճարել ըստ կիսամյակների
կամ ամիսների:» :
2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 6-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

Հիմնավորում
«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ
Ընթացիկ իրավիճակը եւ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության ոլորտում ներկայումս գոյություն
ունեցող հիմնախնդիրներից իր սոցիալական նշանակությամբ հատկապես առանձնանում է
ուսման վարձի վճարման հետ կապված խնդիրը, ինչը լուրջ դժվարություններ է ստեղծում
բարձրագույն կրթություն ստանալու ցանկություն ունեցող, սակայն սոցիալական ոչ բարենպաստ պայմաններում գտնվող անձանց համար: Ընդ որում, խնդիրը կապված է ոչ միայն
ուսման վարձի մեծ չափերի, այլ նաեւ դրա վճարման մեխանիզմի հետ: Մասնավորապես,
համաձայն «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի
6-րդ կետի 5-րդ պարբերության «Վճարովի հիմունքներով սովորողներն ուսման վարձը կարող են մուծել ըստ կիսամյակների»: Միաժամանակ, նույն կետի 6-րդ պարբերության համաձայն՝ «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ըստ անհրաժեշտության սահմանում
են նաեւ ուսման վարձի ամսական վճարման մեխանիզմներ»: Նման ձեւակերպումը որոշակիորեն խոցելի է, քանի որ ուսման վարձի ամսական վճարման մեխանիզմների սահմանումը
թողնվում է բուհերի հայեցողությանը` հաշվի չառնելով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգերում սովորողների շահերը:
Առաջարկվող կարգավորումը
Առաջարկվում է որպես պարտադիր պահանջ սահմանել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսման վարձի ամսական վճարման հնարավորությունը:
Ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա որոշակիորեն մեղմել վճարովի համակարգում
սովորող ուսանողների ուսման վարձի վճարման հետ կապված ֆինանսական դժվարությունները:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
14 ապրիլի 1999 թ.
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 28. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարությունը և
ակադեմիական ազատությունները
(վերնագիրը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն)
1. Բուհական (ռազմաուսումնական հաստատության) պրոֆեսորադասախոսական կազմը,
գիտաշխատողները և ուսանողները (կուրսանտները, ունկնդիրները) օժտված են
ակադեմիական ազատություններով: Նրանք իրավունք ունեն մասնակցելու համալսարանի
գործունեությանն առնչվող բոլոր խնդիրների քննարկմանը և ընտրովի մարմինների
աշխատանքին:
2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը, պետական կրթական չափորոշիչներին
համապատասխան, ազատ է դասավանդվող ուսումնական նյութի շարադրման և
դասավանդման մեթոդների ընտրության մեջ:
3. Բուհական գիտաշխատողները սեփական նախաձեռնությամբ հետազոտական
թեմաների ընտրությունը և մշակումն իրականացնելիս ազատ են:
4. Ուսանողները (կուրսանտները, ունկնդիրները) ազատ են գիտելիքներ ստանալու,
հետազոտություններով զբաղվելու` ըստ իրենց հակումների: Նրանք կարող են մասնակցել
ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատել պրոֆեսորադասախոսական
կազմի գործունեության արդյունավետությունը:
5. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ընտրովի պաշտոններն են` ռեկտոր,
ռազմաուսումնական հաստատության պետի ուսումնական գծով տեղակալ, մասնաճյուղի
(կրթահամալիրի) տնօրեն, ֆակուլտետի դեկան (ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավար,
ռազմաուսումնական հաստատության ֆակուլտետի պետ), ամբիոնի վարիչ
(ռազմաուսումնական հաստատության ամբիոնի պետ, ցիկլի պետ, խմբի պետ), պրոֆեսոր,
դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս: Այդ պաշտոնները զբաղեցվում են բարձրագույն
ուսումնական հաստատության կառավարման մարմիններում` բարձրագույն ուսումնական
հաստատության (մասնաճյուղի) խորհուրդ, գիտական խորհուրդ, ֆակուլտետի (ուսումնական
ստորաբաժանման) խորհուրդ, հավակնորդների թեկնածությունները քննարկելու և գաղտնի
(փակ) քվեարկությամբ ընտրելու արդյունքով:
(մասը հանվել է 18.04.01 ՀՕ-174)
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը յուրաքանչյուր տարվա համար
սահմանում է պետական պատվեր՝ ըստ մասնագիտությունների, ուսումնական
հաստատությունների նպատակային ուսուցմամբ ուսանողներին, այդ թվում՝ սահմանամերձ,
ինչպես նաև բարձրլեռնային բնակավայրերի:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում անվճար
ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով իրենց միջոցների
հաշվին ըստ առաջադիմության փոխհատուցում են վճարովի ուսուցման համակարգի
ուսանողների ուսման վարձը՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության պետական
կառավարման լիազոր մարմնի հաստատած՝ մասնագիտություններին հատկացված տեղերի
քանակի:

Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության հաստատած վճարովի ընդհանուր տեղերի սահմանում
բուհերի առաջարկների հիման վրա, ըստ բուհերի և մասնագիտությունների, հաստատում է
վճարովի ուսուցման տեղերը:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը վճարովի համակարգում սովորող
ուսանողական համակազմի առնվազն տասը տոկոսին` ուսանողների վարձավճարներից
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, իր միջոցների հաշվին` հիմք ընդունելով
բարձր առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իրականացնում է ուսանողական
նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում:
Վճարովի հիմունքներով սովորողներն ուսման վարձը կարող են մուծել ըստ
կիսամյակների կամ ամիսների:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ըստ անհրաժեշտության սահմանում են
նաև ուսման վարձի ամսական վճարման մեխանիզմներ:
7. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն իրավասու է տնօրինելու սեփական
ֆինանսական միջոցները` ապահովելով մասնաճյուղի, ֆակուլտետի (ուսումնական
ստորաբաժանման) ֆինանսական գործունեության ինքնուրույնությունը` բարձրագույն
ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատասխան:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ծախսերի նախահաշվի նախագիծը
ձևավորվելուց հետո յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա վերջում հաստատվում է
բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհրդում և ներկայացվում կրթության
պետական կառավարման լիազորված մարմին:
8. Երևանի պետական համալսարանը կրթական և գիտամշակութային ինքնավար
հաստատություն է, որի կարգավիճակի առանձնահատկությունները սահմանում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
8.1. Ռազմաուսումնական հաստատությունների կարգավիճակի
առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքով և ռազմաուսումնական
հաստատության կանոնադրությամբ:
9. Պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ
փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով կարող են մասնակցել պետական և
ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացրած հայտերի
հիման վրա կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից հատկացված
վճարովի տեղերի մրցույթին: Այս կարգով հրամանագրված ուսանողները չեն կարող օգտվել
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին
կետի «ա» ենթակետի արտոնություններից:
10. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կառավարման մարմիններում
անդամների թվի առնվազն 25 տոկոսն ուսանողներն են, որոնց առաջադրումն ու
ընտրությունն իրականացնում է համապատասխան մակարդակի ուսանողական
ինքնակառավարման ընտրովի ներկայացուցչական մարմինը` ուսանողական խորհուրդը:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը
հաստատվում է կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից:
(28-րդ հոդվածը լրաց. 04.12.00 ՀՕ-114, փոփ., լրաց. 18.04.01 ՀՕ-174, փոփ.
26.07.01 ՀՕ-209, խմբ., փոփ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն, փոփ. 02.10.07 ՀՕ-210-Ն, խմբ. 10.09.08
ՀՕ-162-Ն, խմբ., փոփ. 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, խմբ. 08.02.11 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 30.04.13 ՀՕ-37Ն, լրաց., փոփ. 30.09.13 ՀՕ-99-Ն, խմբ. 19.05.14 ՀՕ-22-Ն, փոփ. 22.06.15 ՀՕ-100-Ն,
լրաց. 03.02.16 ՀՕ-27-Ն)

