ԿԱՐԳ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ
(վերահաստատված)

ԿԱՐԳ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ

I.
1. Սույն

կարգով

սահմանվում

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
են

ՀԲԻ-ի

ուսանողների

շարժունության

իրականացման

հնարավորությունները և եղանակները, ինստիտուտում իրականացվող հիմնական կրթական
ծրագրերի սահմաններից՝ բուժական գործ և ստոմատոլոգիա /բակալավր և մագիստրատուրա/
գործընկեր ուսումնական հաստատություններ:
2. Ուսանողի ակադեմիական շարժունությունն ապահովում է սովորողի կրթության շարունակումն
այլ գործընկեր ուսումնական հաստատություններում: Ակադեմիական շարժունությունը կարող է
լինել ըստ ուսման նպատակի կամ ժամանակահատվածի՝
1) Որոշակի ժամկետով /ժամանակավոր շարժունություն/
2) Հիմնական /տեղափոխություն/

II. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՐՈՇԱԿԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
3. Ուսման ժամկետի ավելացում տեղի չի ունենում:
4. ՀԲԻ-ի նախաձեռնությամբ ուսանողների ուղեգրումը ուսանողի անհատական նախաձեռնությամբ:
5. Շարժունության իրականացման եղանակներից են՝
1) կրկնակի

աստիճանաշնորհման

կրթական

ծրագրերի

(երկու

ավարտական

փաստաթուղթ) շրջանակներում ուսանելու.
2) համատեղ աստիճանաշնորհման կրթական ծրագրերով (մեկ վկայականով) ուսանելու.
3) միջբուհական

համագործակցության,

ծրագրերի շրջանակներում ուսանելու.

այդ

թվում՝

ակադեմիական

փոխանակման

4) վերապատրաստում (այդ թվում` լեզվական) անցնելու.
5) ուսումնա-արտադրական պրակտիկա անցնելու:
6. Հավակնորդների ընտրությունը կատարվում է մրցութային եղանակով` հաշվի առնելով նաև նրանց
ակադեմիական առաջադիմությունը և ընդունող կողմի լեզվի (կամ օտար լեզվի) իմացությունը:
7. Շարժունության ծրագրին մասնակցելու նպատակով՝ ուսանողի և ուղարկող ու ընդունող
ուսումնական հաստատությունների միջև կնքվում է եռակողմ կրթական համաձայնագիր:
Համաձայնագրում նշվում են այն առարկաները, որոնք ուսանողները պետք է ուսանեն ընդունող
ուսումնական հաստատությունում: Միաժամանակ նշվում են ակադեմիական տարբերությունների
մարման ժամկետների վերաբերյալ ուսանողի պարտավորությունները:
8.

Շարժունության արդյունքում կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքները չպետք է

գերազանցեն

համապատասխան

որակավորում

ստանալու

համար

անհրաժեշտ

ընդհանուր

ուսումնական ծանրաբեռնվածության բակալավրի կրթական ծրագրի 25 տոկոսը, մագիստրոսի
կրթական ծրագրի 50 տոկոսը:
9.

ՀԲԻ-ում ուսուցման ժամկետի ավարտից հետո ուսանողն իր ուսումնասիրած առարկաների և

պարապմունքների ցանկը, ինչպես նաև ստացած կրեդիտներն ու գնահատականները հաստատող
ակադեմիական տեղեկանքը պետք է ներկայացնի
փաստաթուղթը նախապատրաստելու համար:

բուհ` ակադեմիական ճանաչման մասին
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№_________________
<<____>>_________201 թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Տրվում է _____________________________________________________-ին՝ այն մասին, որ
(անունը, հայրանունը, ազգանունը՝ լրիվ)

նրան__________________________________կողմից
_____________________________

տրված

(բուհի լրիվ անվանումը)

( ստուգման գրքույկի գրանցման թիվը և

ամսաթիվը)

ստուգման գրքույկի պատճենի և դիմումի համաձայն

թույլատրվել էր մասնակցել

ատեստավորման գործընթացին, որը նա հաջողությամբ անցել է:
_____________________-ը
__________________________________________

կհրամանագրվի

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________________________________________________
ուսուցման
(ընդունող բուհի և ֆակուլտետի լրիվ անվանումները, առկա, հեռակա, հեռավար)

___________կուրս՝
________________

__________________________

մասնագիտության

(մասնագիտության լրիվ անվանումը)

գծով,
(անվճար,

վճարովի)

սկզբունքով,

ակադեմիական

տեղեկանք

և

միջնակարգ

կրթության

ավարտական

վկայականը ներկայացնելուց հետո:

Ռեկտոր _______________
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

_____________________
(անուն, ազգանուն)

