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1.

Սույն կարգով սահմանվում է օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների ՀՀ

գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական կազմակերպություններում (ՀՀ
ԳԱԱ) և ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում (ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ)
ընդունելության կարգը և պայմանները:
2.

Օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է

ՀՀ կառավարության 28.04.2011թ. թիվ 700-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա
քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի
Հանրապետության դիվանագիտական

ծառայության

մարմիններում

աշխատող

դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության» կարգի համաձայն:
3.

Օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիները կարող են դիմել ՀՀ ԳԱԱ և ՀՀ

ԳԱԱ ԳԿՄԿ նաև ընդհանուր հիմունքներով՝ դիմորդի փաստաթղթերը ՀՀ կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից փորձաքննությունից
հետո`

փաստաթղթում

առկա

տեղեկատվության

իսկության

ստուգումից

և

հյուպատոսական վավերացման առկայությունը ճշտելու նպատակով:
4.

Դիմորդների փաստաթղթերի հաշվառումը և փորձաքննությունը կատարվում

են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից:
5.

Սույն կարգով մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կարող են դիմել այն օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիները,
ովքեր

ստացել

են

Հայաստանի

Հանրապետության

առնվազն

բակալավրի,

դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորման աստիճանին
համապատասխան կրթություն և ունեն նշված կրթությունը հավաստող ավարտական
փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններում

մագիստրատուրայի

ընդունելության և ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» N 1193-Ն հրամանով
հաստատված կարգին համապատասխան:
6.

Սույն կարգով ասպիրանտական ծրագրով ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտուրայում

ուսանելու համար կարող են դիմել այն օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիները,
ովքեր

ունեն

մասնագետի

Հայաստանի
կամ

Հանրապետության

մագիստրոսի

կրթական

առնվազն

աստիճանին

դիպլոմավորված
համապատասխան

կրթություն և ունեն նշված կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ):
7.

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսանելու համար

դիմած

օտարերկրյա

և

սփյուռքահայ

քաղաքացիների

ընդունելությունն

իրականացվում է դիմորդների փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիման վրա:
8.

ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտական կրթական ծրագրով ուսանելու համար դիմած

օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ
ԳԱԱ

ԳԿՄԿ-ի

պահանջներին

կողմից

Հայաստանի

համապատասխան

Հանրապետության

հաստատված

օրենսդրության

կարգով՝

դիմորդների

փաստաթղթերի ուսումնասիրության, ինչպես նաև դիմորդի կողմից ներկայացված
գիտական

ռեֆերատի

վերաբերյալ

ՀՀ

ԳԱԱ

համապատասխան

գիտական

կազմակերպության դրական կարծիքի հիման վրա:
9.

Օտարերկրացիներն

ՀՀ

ԳԱԱ

ԳԿՄԿ-ում

և

ՀՀ

ԳԱԱ

գիտական

կազմակերպություններում կարող են սովորել'
1)

պայմանագրային հիմունքներով (վճարովի).

2)

միջպետական

և

միջգերատեսչական

պայմանագրերով

կամ

համաձայնագրերով՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) օտարերկրացիներին տրամադրվող տեղերի
շրջանակներում.
3)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սփյուռքահայերի

ընդունելության

համար

տրամադրված՝

պետության

կողմից

ուսանողական

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի
սահմաններում:
10.

Սույն կարգով դիմորդների համար վճարովի տեղերի թիվը չի սահմանա-

փակվում, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կանոնադրությամբ:
11.

Սույն կարգով ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ և ՀՀ ԳԱԱ գիտական կազմակերպություններ

դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է նախարարության կողմից փաստաթղթերի փորձաքննությունից՝ փաստաթղթում առկա տեղեկատվության իսկության
ստուգումից և հյուպատոսական վավերացման առկայությունը ճշտելուց հետո ՀՀ
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի ուղեգիր-նամակների
հիման վրա՝ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրենի հրամանով:

12.

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն ապահովում է օտարերկրացու հետ կնքվող պայմանագրում

Հայաստանի Հանրապետության մուտքի արտոնագիր և ժամանակավոր կացության
կարգավիճակ ստանալու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների մասին առանձին դրույթի ներառումը:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
1. Սույն կարգին համապատասխան ՀՀ ԳԱԱ և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ընդունվող
դիմորդները ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությոն
ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
• Նախարարության կողմից տրամադրված դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն կցված

ձևի,
• Անձնագրի պատճեն,
• Սփյուռքահայերի համար ծննդյան վկայականի պատճենը` նոտարով վավերացված

կամ մկրտության վկայականը,
• Կրթական

աստիճանի

վերաբերյալ

ավարտական

փաստաթղթի

պատճենը

(գնահատականներով)՝ ապոստիլ դրված կամ հյուպատոսական վավերացմամբ:
Ավարտական փաստաթղթի պատճենի հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
թարգմանությունը պետք է լինի նոտարական հաստատմամբ,
• 3x4 չափսի 4 լուսանկար,
• Բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (սույն տեղեկանքը

կարող

է

տրված

լինել

նաև

Հայաստանի

Հանրապետության

բժշկական

կազմակերպությունների կողմից),
• Ինքնակենսագրական (CV)` հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով,
• Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնա-

գիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ՝ 20 էջի սահմաններում, հայերենով,
ռուսերենով կամ անգլերենով
2. Փաստաթղթերը նախարարություն ներկայացվում են՝
• Դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից.
• Բարձրագույն և նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատության կողմից,
• Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչների

միջոցով:
3.

ՀՀ

կրթության,

գիտության,

մշակույթի

և

սպորտի

նախարարությունը

իրականացնում է փաստաթղթերի ընդունելությունը կատարվում է հուլիսի առաջին
տասնօրյակից

մինչև

օգոստոսի

վերջին

տասնօրյակն

ընկած

ժամանակահատվածում, որն ենթակա է փոփոխման ՀՀ կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանի համաձայն:
4.

Այն օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիները, որոնք բակալավրի,

դիպլոմավորված

մասնագետի

կամ

մագիստրոսի

որակավորման

աստիճանի

կրթությունը ստացել են օտարերկրյա բուհում և ունեն նշված կրթությունը
հավաստող ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ), պետք է

Հավելված 2-ում

փաստաթղթերը ներկայացնեն Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության
ազգային

տեղեկատվական

կենտրոն

իրենց

օտարերկրյա

որակավորման

գնահատման և ճանաչման համար (համաձայն կցված ձևի):
5. Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տալու հիմքերը
1. ՀՀ ԳԱԱ-ում և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում սովորող օտարերկրյա և սփյուռքահայ
քաղաքացիները կարող են դիմել ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
վարչություն

1

տարի

ժամկետով

ժամանակավոր

կացության

կարգավիճակ

ստանալու համար:
2. Ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար
ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) 35 x 45 մմ չափսի երեք գունավոր լուսանկար.
2)

անձնագիրը,

անձնագրի

պատճենը

և

անձնագրի

նոտարական

կարգով

վավերացված հայերեն թարգմանությունը.
3) ուսանող լինելու մասին տեղեկանք.
4) առողջական վիճակի մասին տեղեկանք.
3. Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով`
յուրաքանչյուր

անգամ

մեկ

տարով

երկարաձգելու

հնարավորությամբ:

Approved bY

Scientific Council of ISEC NAS RA
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AND DIASPORA
REGULATION ON ORGANIZING ADMISSION OF FOREIGN
APPLICANTS

New edition

t

,,:

Members of Diplomats Working 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 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the RA 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 Ministry of

Education, Science, Culture and Sport of the RA.
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 at Master'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 of 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 the frames 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

Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the RA to verify the information
available in the document and to check the presence of consulate validification based on the
letter-referrals of RA Education, Science, Culture and Sport 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 shall submit the

following documents to Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the RA:
• Letter to the Minister of Education, Science, Culture and Sport of the RA according to
attached form.
• Questionnaire provided by the Ministry according to attached form Application form
provided by the Ministry.
• Health Certificate, which may also be issued by medical institutions in the Republic
of Armenia.
• Passport copy.
• For Armenian Diaspora applicants, copy of birth certificate approved by the Notary
or baptism certificate.
• The copy of the last graduation diploma with grades with APOSTILLE or Consular
legalization. The Armenian or English or Russian translation of the copy of the
graduation diploma should be certified by the notary.
• 4 pictures (3x4).
• Medical certificate about health status (can be provided by the RA medical

organizations).
• CV in Armenian or Russian or English.
• For post graduate education program: essay on the chosen major topic in Armenian or
Russian or English (approx. 20 pages).
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 sitted to Ministry:
• Directly by the applicant or by the authorized person.
• By higher and preliminary (craftsmanship) and middle vocational education
institutions.
• By RA diplomatic representatives in the foreign countries.
4. Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the RA carries 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, Science, Culture and Sport 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 hereunder for assessment and recognition of their credentials and their further
studies to National Information Center for Academic Recognition and Mobility (see,
attached).
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:
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.

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ
To the Minister of Education, Science, Culture and Sport of the RA
Arayik Harutyunyan

( երկիր )(Country)

_____________________________-ից (from)
(անուն, ազգանուն, հայրանուն)
(Name, Surname, Father’s name)

հասցե, հեռախոս (Հայաստանի Հանրապետությունում)
Address, Phone (in the Republic of Armenia)

ԴԻՄՈՒՄ
Application
Ձեզ եմ ներկայացնում պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը՝
The full package of the required documents
________________________________________________________________
ուսումնական հաստատության անվանումը
Name of educational institution

________________________________________________________________
ֆակուլտետի և մասնագիտության անվանումը
Name of the faculty and specialization

________________________________________________________________
կրթական ծրագիրը (նախապատրաստական դասընթաց, բակալավրիատ,
մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա)
Educational program (Preparatory course, Bachelor’s, Master’s, Post graduate)

սովորելու նպատակով:
for the purpose of studying.
Դիմող`

______________________
անուն, ազգանուն

Applicant:

Name, Surname

_____ ______________ 20____թ.
oր/Day

ամիս/Month

_______________
ստորագրություն
Signature

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ
ÎðÂàôÂÚ²Ü, ¶ÆîàôÂÚ²Ü, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ
Photo
(3x4 cm)

REPUBLIC OF ARMENIA
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE,
CULTURE AND SPORT

¸ Æ Ø àô Ø - Ð ² ð ò ² Â º ð Â Æ Î
APPLICATION FORM
Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններ
դիմող օտարերկրյա քաղաքացիների համար
For foreign citizens applying to study in the Republic of Armenia
1. Անուն / Name __________________________ Ազգանուն / Surname________________________
2. Ծննդյան թիվը _________________________ 3. Ծննդյան վայրը _________________________
Date of birth
օր/ամիս/տարեթիվ
Place of birth
day/month/year

4. ´Ý³ÏáõÃÛ³Ý »ñÏÇñÁ ____________________ 5. ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ ____________________
Resident country
Citizenship
6. ²½·áõÃÛáõÝÁ __________________________
Nationality
8. Ընտանեկան վիճակը/Marital status:

7. ê»éÁ՝
Sex

 արական/male
 իգական/ female

 ամուսնացած/ married
 չամուսնացած/ single

9. Բնակության վայրը/ Residence Address _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Քաղաք/ City ______________________Երկիր/ Country ___________________________________
Հեռ./Phone ___________________________ Е-mail: _______________________________________
10. Կրթական աստիճանը / Degree recieved
 միջնակարգ / Secondary
 բակալավրի / Bachelor’s degree
 մագիստրոսի/ Master's dergee  ասպիրանտի / Post-graduate dergee
11. Դպրոցի Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
School attended

Քաղաք / City

Հաստատության անվանունը / Name of the institution

Երկիր/ Country

Ուսուցումը սկսվել է _______________________Ավարտվել է __________________________
Date of entrance

ամիս/տարեթիվ
month/year

Date of graduation

ամիս/տարեթիվ
month/year

12. Ավարտած այլ ուսումնական հաստատությունների Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
Other Educational Institutions attended:
____________________________________________________________________________________
1. ²í³ñï»É »Ù _____________________________________________________________________
Graduated
³í³ñï³Í Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ /Name of the institution/
__________________________________________________________in_______________Ãí³Ï³ÝÇÝ
year
___________________________________________________________________Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
ºñÏÇñÁ /Country/
Specialization
2. ²í³ñï»É »Ù _____________________________________________________________________
Finished
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ /Name of the institution/
___________________________________________________________in_____________Ãí³Ï³ÝÇÝ
year
___________________________________________________________________Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
ºñÏÇñÁ /Country/
Specialization
13. Հայոց լեզվի իմացությունը / Proficiency in Armenian
 գերազանց / excellent
 լավ / good
 բավարար / fair
 չեմ տիրապետում / none
Այլ լեզուներ/Other languages
14. Դիմում եմ կրթական ասպիճանի /Apply for:
 բակալավրի / Bachelor’s degree
 մագիստրոսի / Master's degree
 ասպիրանտի / Post-graduate degree
ԸÝïñ³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ / Educational institution chosen:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ մասնագիտությամբ / specialization
15. Հասարակական, մշակութային և մասնագիտական ընկերակցությանների անվանումը, որոնց
անդամակցում եք./ Your membership in non-governmental cultural and professional
organizations/associations:
_

________________________________________________________________________

16. Կցել հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկը, եթե այդպիսիք կան/ List of
scientific publications if any
____________________________________________________________________________________
17. ՀՀ-ում բնակության վայրը

Resident address in RA

Քաղաք ____________________ Տան հեռ. ____________________ Բջջային
City

Home phone

Mobile

18. Ընտանիքի անդամների մասին տվյալները.
Family members.
18.1 Հայրը/Father_________________________________________________________________
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth

Աշխատանքի վայրը/ Work place ___________________________________________________
Պաշտոնը/մասնագիտությունը/ Position/occupation __________________________________
18.2 Մայրը/Mother________________________________________________________________
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth

Աշխատանքի վայրը/ Work place ___________________________________________________
Պաշտոնը/մասնագիտությունը/ Position/occupation __________________________________
18.3 Եղբայր/Քույր/ Brother, sister
______________________________________________________________________________
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth

______________________________________________________________________________
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth

______________________________________________________________________________
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth

______________________________________________________________________________
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth

Ստորագրություն ______________________
Signature

«

»

20___թ.

Վերոհիշյալ հարցերի պատասխանները լրացնել ընթեռնելի ձեռագրով: Type or print legibly.

²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ÷áË×³Ý³ãÙ³Ý ¨ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

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_______________

