REGULATION ON ORGANIZING ADMISSION OF FOREIGN AND
DIASPORA APPLICANTS
1.

This regulation sets the procedure and conditions to organize the admission of foreign

and Diaspora citizens in the research organizations of the National Academy of Sciences of
the Republic of Armenia (NAS RA) and International Scientific-Educational Center of NAS
RA (ISEC NAS RA).
2.

The admission of foreign and Diaspora students is carried out in accordance with the

governmental resolution

'Regulation on Admission of Foreign Students to Higher

Educational Institutions of the Republic of Armenia, As W ell As Admission of Family
Members of Diplomats W orking in Diplomatic Service Bodies of the Republic of Armenia
Operating in Foreign Countries' № 700-Ն dated on 28 April 2011.
3.

Foreign and Diaspora citizens may apply to NAS RA and ISEC NAS RA on general

bases after the expertise at RA Education and Science Ministry to verify the information
available in the document and to check the presence of consulate validification.
4.

The registration and expertise of applicants' documents are carried out by RA

Education and Science Ministry.
5.

Under this regulation, those foreign and Diaspora citizens can apply to ISEC NAS RA

to get Master's education, who have received Bachelor, qualified specialist and Master
education and have the final document confirming the abovementioned education (diploma)
in accordance with the regulation N 1193-Ն approved by RA Education and Science Minister

on 6 December 2007 'On Approving Master's Admission and Education Procedure in Higher
Educational Institutions in the Republic of Armenia.'
6.

Under this regulation, those foreign and Diaspora citizens can apply to ISEC NAS RA

for PhD programs at NAS RA, who have received qualified specialist and Master's education
and have the final document confirming the abovementioned education (diploma).
7.

The admission of foreign and Diaspora students having applied to study atMaster's

degree programs at ISEC is based on the examination of applicants' documents.
8.

The admission of foreign and Diaspora students happing applied to study at PhD

programs at NAS RA is carried out by ISEC NAS RA in the procedure approved in line with
the requirements o f the legislation of the Republic of Armenia based on the examination of
applicants' documents, as well as on the positive opinion of the research paper submitted by
the applicant to the relevant research organization of NAS RA.
9.

Foreign citizens can study at ISEC NAS RA and the research organizations of NAS RA

on the following grounds:
1)

Contractual grounds (paid system),

2)

Under interstate and interdepartmental agreements and contracts in theframes

of the

seats provided to foreign citizens with full compensation of tuition fees (free of charge)
provided in the form of scholarships.
3)

In the frames of the seats provided to Diaspora provided by the Government of the

Republic of Armenia with full compensation of tuition fees (free of charge) provided in the
form of scholarships.
10.

Under this regulation, the number of paid seats is not limited for applicants, unless

otherwise is stipulated by the legislation of the Republic of Armenia and the charter of ISEC
NAS RA.
11.

Under this regulation, the admission of applicants is carried out after the expertise at

RA Education and Science Ministry to verify the information available in the document and
to check the presence of consulate validification based on the letter-referrals of RA
Education and Science Minister and RA ISEC NAS RA Director's decree.
12.

ISEC NAS RA ensures the provision of an individual clause on receiving the entry

visa and permanent residence card into the Republic of Armenia in the contract to be
concluded in the Republic of Armenia.

PROCEDURE OF SUBMITTING DOCUMENTS
1.

Under this regulation, the applicants to NAS RA and ISEC NAS RA ՀՀ ԳԱԱ shall

submit the following documents to RA Education and Science Ministry:
1)

W ritten application on the name of the Minister of Science and Education of RA

where specialization and the name of HEI/research organization shall be mentioned,
2)

Application form provided by the Ministry (See Appendix 1),

3)

Health Certificate, which may also be issued by medical institutions in the Republic

of Armenia,
4)

Copy of all pages in the passport or certificate of birth, and the copy of baptism

certificate for Diaspora applicants,
5)

Copy of Bachelor/Master’s Diploma verified with studied subjects and grades,

6)

4 photos sized 3x4,

7)

CV in Armenian, Russian or English,

8)

A research paper of around 20 pages in the chosen specialization for PhD program in

in Armenian, Russian or English,
2. The above-mentioned documents shall be accepted for consideration, if they are verified
by the Armenian Embassy/Consulate of the given country, if otherwise is not set in the laws
of the Republic of Armenia and international treaties.
3. Documents are submitted to Ministry:
1)

in person or the authorized representative of the applicant,

2)

via diplomatic representations of the Republic of Armenia in foreign countries,

3)

via post (including e-mail) at the official address of the Ministry.

4. RA Education and Science Ministry carried out the admission of documents starting from
the first ten days in July to last ten days in August, which is subject to changes according to
RA Education and Science Minister's decree.
5. Those foreign and Diaspora citizens, who have received who have received Bachelor,
qualified specialist and Master education abroad and have the final foreign document
confirming the abovementioned education (diploma), shall submit the following documents
set out in Appendix 2 for assessment and recognition of their credentials and their further

studies to National Information Center for Academic Recognition and Mobility (See
Appendix 2).
5. Grounds for Temporary Residence
1. The foreign and citizens studying in NAS RA and ISEC NAS RA can apply to RA Passport
and Visa Department to get a temporary residence card for one year.
2. To get a temporary residence card for one year, the following documents shall be
submitted to International Relations Department of NAS RA:
1) 3 photos sized 3.5x4.5,
2) passport, copy of passport and notarially verified translation of passport into Armenian,
3) certificate on being a student,
4) health certificate,
3. A temporary residence card is issued for one year with a possibility to extend it for one
year. The application for prolonging the temporary residence card shall be filed at least 30
days before its expiry.
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REPUBLIC OF ARMENIA
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

ԴԻՄՈԻ Մ-Հ Ա Ր Ց Ս Թ ԵՐ ԹԻ Կ
A P P L I C A T IO N F O R M

ՀՀ ուսումնական հաստաաություններ դիմող
օտարերկրացիների համար
for foreign applicants applying for study in the RA
1. Անունր / Name________________ Ազգանունը / Surname_________________
2. Ծննդյան թիվը________________ 3. Ծննդյան վսդրր________________
Date o f birth

(օր ը, ա մ ի ս ը , տ ա ր ե թ ի վ ը
day/month/year)

p tace o f birth

4. Բնակության երկիրը________________ 5. Քաղաքացիությունը_______________
Resident country

Citizenship

6. Ազգությունը________________ 7. Սեռը Д արական/Male Д իգական/ Female
Nationality

Sex

8. Ընտանեկան վիճակը /Marital status: Д ամուսնացած/ Married Д չամուսնացած/ Single
9. Բնակության վայրր/________________________________
Residence Address

Քաղաքը/ City_________________________ Երկիրր/Country________________________
Zhn./Phone
E-mail:
___________
10. Կրթական աստիճանը' Д միջնակարգ Д բակալավրի Д մագիստրոս Д հետազոտող
Degree recieved

Secondary

B achelor’s dergee M aster's dergee

Post-graduate dergee

11. Դպրոցի մասին տփալներր
The school attended

(հ ա ս տ ա տ ութ յա ն ա ե վ ա ե ո ւմ ը /N am e o f the institution)

Քաղաքր/ City_________________________Երկիրը/' Country
Ուսուցումն սկսվել է_________________________Ավարտվել է _____________
Date o f entrance (ա մ ի ս ը , տ ա ր ե թ ի վ ը month/year)

D ate o f graduation (ա մ իս ը, տ ա ր ե թ ի վ ը month/year)

12.Ավարտած այլ ուսումնական հաստատությունների մասին տւիալներր
Other Educational Institutions attended:

1. Ավարանլեմ
Graduated

(ա վ ա ր տ ա ծ հ ա ս տ ա տ ութ յա ն ա ն վա ն ում ը (N am e o f the institution)

թւ| ականին

in

year

մասնագիտությամբ
Specialization

Ե րկիրը /Country/

2.

Ավարտել եմ
Finished

(հ ա ս տ ա տ ութ յա ն ա ն վա ն ում ը (N am e o f the institution)

թվականին

in
year

մասնագիտությամբ
Ե րկիր ը /Country/

Specialization

13. Zuijng լեզվի իմացություևը' Д գերազանց Д լավ Д բավարար Д չեմ տիրապետում
Proficiency in Armenian

excellent

good

fair

none

Այլ լեզուներ/Other languages
14. Դիմում եմ սովորելու Д բակալավրի Д մագիստրոսի Д հետազոտողի կրթական ծրագրով
A pply fo r:

achelor’s degree

M aster's degree

Post-graduate dergee

Ընտրած ուսումնական հաստատությունը Educational institution chosen:
________________________________________ մասնագիտությամբ
________________________ կուրս
specialization

year

15. հասարակական, մշակութային և մասնագիտական րնկերակցությունների անվանումները
որոնց անդամակցում եք (Your membership in non-governmental cultural and professional organizations')
associations:
16. Կցել հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկր, եթե այդպիսիք կան/
List of scientific publications if any
17. ZZ-ում բնակության վայրը
Resident address in RA
Քաղաքր_______________ Տան հեո._________________Բջջային______________________
City

Hom e phone

M obile

18. Ընտանիքի անդամների մասին տվյալներր
Familyi members.
1. շսւյրը/Father______________________________________________________________
(ա նունը/ name, ա զգա նո ւնը/sum am e, ծննդյա ն թ իվը/date o f birth)

Աշխատանքի վայրը/ Work place_________________________________
Պաշտոնը /մասնագիտությունը / Position/occupation
2. Մայրը /Mother_______________________________
(ա ն ուն ը / name, ազզանուևը/տսոտւոշ, ծն նդյա ն թ ի վը/date o f birth)

Աշխատանքի վայրը/ Work place_________________________________
Պաշտոնը/մասնագիտությունը Position/ occupation
3. Եղբայրը /Քույրը/ Brother, sister_______________
Ատորագրությունր____________________
_________________________20___ թ
Signature
Պատասխանները տպել կամ լրացնել ընթեռնելի ձեռագրով: Type or print legibly.

Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն
National Information Center for Academic Recognition and Mobility

ճանաչում □

Խորհրդատվական տեղեկանք □

Տեղեկանք ապոստիլի մասին և/կամ այլ տիպի տեղեկանքներ □

ԴԻՄՈԻՄ/APPLICATION
l. Անձնական տվյաչներ/Personal Data
Ազգանուն/Surname

Անուն /First name

Zuiugh/Address

շեոախոս/Phone

Անձնագիր համար/Passport no.

Տրվել Է/Date of Issue

Ում կողմից/Authority

2. Գնահատման ներկայացված փաստաթուղթ/ Credential Presented F o r Evaluation
Կրթական հաստատության անվանումր/Name of the educational institution
Կրթական հաստատության հասցե (քաղաք, երկիր)/Address of the educational institution (city, country)
Դասրնթացների փաստացի վայրը (այն դեպքում, երբ տարբերվում է կրթական հաստատության
հասցեից)ճօԱա1 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 (fulr time, part time, extern, distance, evening courses, etc.)
Դասընթացի նոմինալ տևողությունը /Nominal length of study

տարի/ years

Դասընթացների սկիզբը(ամիս /inui^)/Beginning of studies (month/year):
Դասրնթացների ավարտը (ամիս /տարի)/ Completion of studies (month/year):

3. Կրթական փաստաթղթի գնահատման նպատակր / The purpose o f the credential evaluation

4, Նախորդ կրթությունը / Previous Education

Գնահատման համար անհրաժեշտ դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերր
The necessary documents to be presented with the application form
□

Անձնագրի պ ատճենը/ Copy of identification card

□

Կրթությունը հաստատող փ ա ստաթուղթ (բնօրինակ կամ նոտարի կողմից վավերա ցված օրինա կ)/ Education

Credential (original and/or translated and validated by the notary)
□

Կրթությունը հաստա տող փա ստաթղթի ներդիր, որում նշված կլինեն անցած դա սընթա ցները ե ստացած

գնահատականները, փորձը, կուրսա յին ե ավարտական որակավորման ա շխա տա նքները (բնօրինակ կամ նոտարի
կողմից վավերացված օրինակ) / Diplom a Supplement, Transcript o f records (original and/or translated and validated by the
notary)
□

Ա յլ ապացույցներ, ա յդ թ վո ւմ ' կրթության հաջորդ աստիճանները, մասնագիտական գործունեություն ծավալելու
թույլտվությունը, գործնա կա ն փորձը հաստատող փա ստա թղթեր/ Other evidences including all the degrees
obtained, lisence for running professional activities, documents certifying the work experience.

□

Վճարման անդորրագիր/Paym ent receipt
Սույն դիմումին պ ատա սխա նելու ժամանակաշրջանր սահմանվում է մինչև 16 շաբաթ բոլոր
փաստաթղթերը ստ ա նա լու օրվանից:
The estimated lim it for answering the request is up to 16 weeks after the appropriate documentation
delivery.

*4ճարումեերի մասին տեղեկութՅուե/Payment Information
Ծառայության տեսակը/Service Name

ԼԼ քադաքցիների համար

Foreign citizens

□

Տեղեկանք ապոստիւի 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

•Գործրնթացը սկսելուց հետո գումա րր ենթակա չէ վերադարձման:
‘ Please note, after you applied the paym ent will not be returned.
հայտնում եմ, որ ծա նոթա ցել եմ վերը նշված պայմաններին, որի համար ստ որա գրում եմ:
Hereby I confirm that I am aware o f all the conditions mentioned above for which I sign below.

Ամսաթիվ/Date

Սւոորսպրու թյուն/Signamre.

