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National Information Center for Academic Recognition and Mobility

Ճանաչում

□

Խորհրդատվական տեղեկանք □

Տեղեկանք ապոստիլի մասին և/կամ այլ տիպի տեղեկանքներ

□

ԴԻՄՈՒՄ/APPLICATION
1.Անձնական տվյալներ/ Personal Data
Ազգանուն/Surname

Անուն /First name

Հասցե/Address

Հեռախոս/Phone

Անձնագիր համար/Passport no.

Տրվել է/Date of Issue

Ում կողմից/Authority

2.Գնահատման ներկայացված փաստաթուղթ/ Credential Presented For Evaluation
Կրթական հաստատության անվանումը/Name of the educational institution
Կրթական հաստատության հասցե (քաղաք, երկիր)/Address of the educational institution (city, country)
Դասընթացների փաստացի վայրը (այն դեպքում, երբ տարբերվում է կրթական հաստատության
հասցեից)Actual place of studies (if differs from the educational institution’s address)
Ստացած որակավորման/աստիճանի անվանումը/Obtained qualification/degree
Մասնագիտությունը /Speciality
Դասընթացի ձևը (առկա, հեռակա, հեռավար, դրսեկություն, երեկոյան դասընթացներ )/Form of
study (full time, part time, extern, distance, evening courses, etc.)
Դասընթացի նոմինալ տևողությունը /Nominal length of study

տարի/ years

Դասընթացների սկիզբը(ամիս /տարի)/Beginning of studies (month/year):
Դասընթացների ավարտը (ամիս /տարի)/ Completion of studies (month/year):
3.Կրթական փաստաթղթի գնահատման նպատակը / The purpose of the credential evaluation

4. Նախորդ կրթությունը / Previous Education

Գնահատման համար անհրաժեշտ դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերը
The necessary documents to be presented with the application form
 Անձնագրի պատճենը/ Copy of identification card
 Կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ կամ նոտարի կողմից վավերացված օրինակ)/ Education
Credential (original and/or translated and validated by the notary)
 Կրթությունը հաստատող փաստաթղթի ներդիր, որում նշված կլինեն անցած դասընթացները և ստացած
գնահատականները, փորձը, կուրսային և ավարտական որակավորման աշխատանքները (բնօրինակ կամ նոտարի
կողմից վավերացված օրինակ) / Diploma Supplement, Transcript of records (original and/or translated and validated by the
notary)
 Այլ ապացույցներ, այդ թվում` կրթության հաջորդ աստիճանները, մասնագիտական գործունեություն ծավալելու
թույլտվությունը, գործնական փորձը հաստատող փաստաթղթեր/ Other evidences including all the degrees
obtained, lisence for running professional activities, documents certifying the work experience.
 Վճարման անդորրագիր/Payment receipt
Սույն դիմումին պատասխանելու ժամանակաշրջանը սահմանվում է մինչև 16 շաբաթ՝ բոլոր
փաստաթղթերը ստանալու օրվանից:
The estimated limit for answering the request is up to 16 weeks after the appropriate documentation
delivery.

*Վճարումների մասին տեղեկություն/Payment Information
Ծառայության տեսակը/Service Name

ՀՀ քաղաքցիների համար

Foreign citizens

□

Տեղեկանք ապոստիլի մասին/
Apostille Statement

1000 դրամ

3000 AMD

□

Խորհրդատվական տեղեկանք/
Advisory Statement

7000 դրամ

15000 AMD

□

Որակավորման ճանաչում/
Recognition Statement

12000 դրամ

25000 AMD

20000 դրամ

35000 AMD

1000 դրամ

3000 AMD

□
□

Որակավորման ճանաչում
/վերանայման դեպքում/
Recognition Statement/in case of appeal/
Այլ տիպի տեղեկանքներ/
Other statement

*Գործընթացը սկսելուց հետո գումարը ենթակա չէ վերադարձման:
*Please note, after you applied the payment will not be returned.
Հայտնում եմ, որ ծանոթացել եմ վերը նշված պայմաններին, որի համար ստորագրում եմ:
Hereby I confirm that I am aware of all the conditions mentioned above for which I sign below.

Ամսաթիվ/Date ________________

Ստորագրություն/Signature_______________

