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ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. «Հայկական բժշկական ինստիտուտ» ԱԿ (այսուհետև՝ ՀԲԻ) կրթական, բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է 

գիտաբժշկական բնագավառում կրթական գործընթացների և գիտական հետազոտություների 

կազմակերպմանը՝ բարձրագույն մասնագիտական մակարդակում օրենքով նախատեսված 

կարգով և կրթական ծրագրերին համապատասխան: 

2. ՀԲԻ-ին իր գործունեությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին, 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, «Կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքին, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության այլ 

իրավական ակտերին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան: 

3. «Հայկական բժշկական ինստիտուտ» ԱԿ համարվում է քաղաքացիների անդամության վրա 

հիմնված  ու իր անդամների գույքային փայավճարների միավորմամբ արտադրական կամ այլ 

գործունեություն իրականացնելու նպատակով ստեղծված կամավոր միավորում: ՀԲԻ-ին իր 

անդամների աշխատանքային կամ այլ մասնակցության վրա հիմնված առևտրային 

կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է,  որը համաձայն «Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ 

օրենքի և ՀՀ կառավարության 1999թ. Մարտի 19-ի №169 որոշման վերագրանցվում է: 

4. ՀԲԻ-ի իրավասություները ծագում են նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում են 

լուծարման ավարտի (լուծարման մասին պետական գրանցամատյանում գրառման) պահից: 

5. ՀԲԻ-ին ունի իր ֆիրմային անվամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն 

գրառումներով), դրոշմներ և բլանկներ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով 

խորհրդանիշ, ապրանքային, առևտրային և այլ նշաներ և ֆիրմային այլ ռեկվիզիտներ: 

6. ՀԲԻ-ի անդամների և ՀԲԻ-ի միջև հարաբերություները կարգավորվում են սույն 

կանոնադրությամբ: 

7. ՀԲԻ-ին իր պարտավորություներով պատասխանատու է իրեն պատկանող ամբողջ գույքով: 

ՀԲԻ-ին պատասխանատու չէ իր անդամների պարտավորություների համար: ՀԲԻ-ի 

անդամները նրա պարտավորություների համար համապատասխան սուբսիդիար 

պատասխանատվություն են կրում  ՀԲԻ-ի յուրաքանչյուր անդամի լրացուցիչ  վճարի 

չմուծված մասի սահմաներում: 
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8. Պետական և տեղական ինքնահիմնադիր մարմինները պատասխանատվություն չեն կրում 

ՀԲԻ-ի պարտավորություների համար: 

9. ՀԲԻ-ի  անվանումն է  

1) հայերեն լրիվ- «Հայկական բժշկական ինստիտուտ» Արտադրական Կոոպերատիվ 

2) հայերեն կրճատ- «ՀԲԻ» ԱԿ 

3) ռուսերեն լրիվ- «Армянский медицинский институт» Производственый кооператив 

4) ռուսերեն կրճատ-«АМИ»ПК 

5) անգլերեն լրիվ- «Armenian medical institut» Cooperative 

6) անգլերեն կրճատ-«AMI» coop. 

10. Ինստիտուտի գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն  քաղ. Երևան, 0087,  

Տիտոգրադյան 14 

II. ՀԲԻ-Ի ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

11.  ՀԲԻ-ին իրավաբանական անձ է, որի գործունեությունը սկսված է պետ. ռեգիստրում 

գրանցման պահից և գործում է անժամկետ: 

12. ՀԲԻ-ին Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանից դուրս կարող է ստեղծել մասնաճյուղեր 

ու ներկայացուցչություներ, ինչպես նաև հիմնարկներ, որոնք գործում են ՀԲԻ–ի Գիտական 

խորհրդի կողմից հաստատված կանոնադրությանը համապատասխան: 

13. ՀԲԻ-ին ունի առանձնացված գույք, որը հաշվառվում է ինքնուրույն հաշվեկշռում, կարող է իր 

անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, 

կրել պարտականություներ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

14. ՀԲԻ-ին իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով բացելու բանկային հաշիվներ ՀՀ և 

օտարերկրյա պետություների բանկերում ՀՀ դրամով և (կամ) արտարժույթով: 

15. Հբի-ի գործունեության ընթացքում ստացած ամբողջ եկամուտը  օգտագործվում է 

համապատասխան սույն կանոնադրության: 

16.  ՀԲԻ-ին իր կանոնադրությանը համապատասխան՝ 

1) օգտագործում է հիմնադրի կողմից ՀԲԻ-ին տրամադրված գույքը. 

2) տնօրինում, օգտագործում և տիրապետում է սեփականության իրավունքով իրեն 

պատկանող գույքը: 

17. ՀԲԻ-ը կարող է ունենալ իր անվանումը պարունակող կլոր կնիք, դրոշմներ, ձևաթղթեր, 

ինչպես նաև անհատականացման այլ միջոցներ: 

18. ՀԲԻ-ին իր պարտավորություների համար պատասխանատվություն է կրում իրեն 

պատկանող գույքով: 

III. ՀԲԻ-Ի ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

19. ՀԲԻ-ի նպատակներն են՝ 
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1) բարձրագույն մասնագիտական կրթության կազմակերպումը և իրականացումը.  

2) կրթության և գիտության ոլորտներում բարձր որոկավորմամբ, աշխատաշուկայում 

միջազգայնորեն մրցունակ  մասնագետների  պատրաստումը, մասնագիտական 

որակավորման բարձրացումը: 

20. ՀԲԻ-ի ստեղծման նպատակն է  տնտեսական գործունեություն իրականացնելու 

ճանապարհով շահույթի ստացումը: 

21. ՀԲԻ-ի գործունեության հիմնական տեսակներն են՝ 

1) բարձրագույն բժշկական կադրերի պատրաստում. 

2) բժշկական կադրերի որակավորման բարձրացում. 

3) Պարենային և ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ առևտուր: 

22. ՀԲԻ-ի առջև դրված խնդիրներն են՝ 

1) կրթության բնագավառում մասնագետների պատրաստման ծրագրերի 

բովանդակության ու մեթոդների մշակումը և զարգացումը, բժշկական գործընթացի 

կազմակերպումն ու կատարելագործումը. 

2) ուսուցման բովանդակության կատարելագործումը, մասնագիտություների ու 

մասնագիտացումների, դասագրքերի ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և 

ուղեցույցների, ուսումնական այլ միջոցների մշակումն ու ներդրումը. 

3) բժշկական գիտելիքի՝ որպես հասարակական արժեքի ստեղծումը և դրա փոխանցման 

կառուցակարգերի մշակումն ու տարածումը. 

4) Կրթության որակի ապահովման համապատասխան համակարգերի ներդրումը. 

5) շահառուների կրթական գործընթացի, անընդատության, հաջորդականության, 

շարունակականության, մրցունակության, թափանցիկության և 

հրապարակայնության ապահովումը. 

6) կրթության ոլորտում համապարփակ և համակարգված եղանակով նորագույն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համակարգչային և էլեկտրոնային միջոցների 

կիրառումը. 

7) միջազգային ծրագրերին և գործընթացներին մասնակցության և համագործակցության 

կազմակերպումը և համակարգումը. 

8) Միջազգային մակարդակում ՀԲԻ-ի մրցունակության բարձրացմանը նպաստելը 

23. ՀԲԻ –ի առաջադրված խնդիրներին համապատասխան իրավասու է` 

1) իրականացնելու բարձրագույն կրթական  ծրագրերի կազմակերպում և 

իրականացում. 

2) կազմակերպելու ՀՀ քաղաքացի և օտարերկրյա դիմողների ընդունելությունը և 

ուսումնական գործընթացը ըստ կրթական ծրագրերի՝ 
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3) պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան՝ մշակելու և հաստատելու 

ուսումնական պլաններ, բարձրագույն մասնագիտական կրթական առարկայական 

ծրագրեր. 

4) ինքնուրույն որոշելու ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կրթական 

տեխնոլոգիաների ներդրման, սովորողների ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատման 

ատեստավորման ձևերի և կանոնակարգերի  ընտրության հարցերը. 

5) շնորհելու մասնագիտական կրթության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

որակավորման աստիճանը. 

6) շնորհելու  ՀԲԻ-ի պատվավոր կոչումներ, մրցանակներ, պարգևատրելու ՀԲԻ-ի 

պատվոգրերով. 

7)  սահմանելու իր կառուցվածքը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների Հիմնադիր 

կարգը, օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու, վերակազմակերպելու և լուծարելու 

մասնաճյուղեր, ֆակուլտետներ, ամբիոներ, լաբորատորիաներ, ինչպես նաև 

կրթական գործընթացների կազմակերպման և սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված գործունեության այլ տեսակների իրականացման համար անհրաժեշտ 

այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ. 

8) ինքնուրույն որոշել բոլոր տարակարգերի, աշխատողների հաստիքացուցակը, 

իրականացնելու աշխատողների ընտրությունը, նշանակումը, տեղաբաշխումը և 

ատեստավորումը. 

9) մշակելու և ներդնելու ՀԲԻ-ի ընտրովի պաշտոների ու պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի ընտրության կարգերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով. 

10) տնօրինելու իր ֆինանսական միջոցները, ինքնուրույն որոշելու դրանց օգտագործման 

ուղղությունները ներառյալ իր աշխատողների վարձատրության և նյութական 

խրախուսման կարգը և չափը. 

11) անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու սովորողների և աշխատողներ առողջության 

պահպանման, սննդի, բուժման, կազմակերպան, ֆիզիկական և հոգևոր, զարգացման 

համար. 

12) կազմակերպելու մասնագետների որակավորման բարձրացման, 

վերապատրաստման և լրացուցիչ մրցութային ծրագրեր. 

13) կնքելու պայմանագրեր ու համաձայնագրեր Հանրապետության և օտարերկրյա 

համալսարանների, գիտական հիմնարկների, գիտակրթական կենտրոների, 

պետական մարմիների, այլ կազմակերպությունների իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց հետ և այլն. 
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14) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրեն 

սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը հանձնելու վարձակալության: 

Վարձակալությամբ հանձնված գույքից ստացած եկամուտները ՀԲԻ-ի 

սեփականություն են. 

15) կազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության և արտասահմանյան այլ 

գիտակրթական հաստատություների հետ համագործակցության և փորձի 

փոխանակում  իրականացնելու համատեղ գիտական և ուսումնական 

միջոցառումների ու համալիր ծրագրեր, այդ թվում միջազգային սեմինարներ 

համաժողովներ, աշխատանքային հանդիպումներ, գիտակրթական ցուցահանդեսներ 

և այլն. 

16) իրականացնելու ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ չարգելված այլ 

գործունեություն: 

IV. ՀԲԻ –ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ  ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

24. ՀԲԻ-ին իրավունք ունի` 

1) անարգել տարածել տեղեկություներ իր գործունեության մասին. 

2) հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ. 

3) պետական և տեղական ինքնահիմնադիր մարմիներից օրենքով սահմանված կարգով 

ստանալ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր կանոնադրական նպատակներն 

իրականացնելու համար. 

4) ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ. 

5) ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ  լինել նրանց մասնակից. 

6) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և իր կանոնադրությանը 

համապատասխան կարող է անդամակցել միջազգային և օտարերկրյա ոչ պետական 

կազմակերպություններին. 

7) իրականացնել օրենքով չարգելված գործունեություն. 

8) մասնակցել արտադրական կամ այլ տնտեսական գործունեության. 

9) ընտրել և ընտրվել ՀԲԻ-ի գործադիր և վերահսկիչ մարմիններում. 

10) առաջարկություններ ներկայացնել ՀԲԻ-ի գործունեության լավացման, նրա 

մարմինների և պաշտոնատար անձանց աշխատանքներում թերությունների վերացման 

մասին 

11)  ստանալ ՀԲԻ-ի անդամների միջև բաշխման ենթակա շահույթի մասը, ինչպես նաև այլ 

վճարումներ. 

12) ՀԲԻ-ի պաշտոնատար անձանցից ստանալ տեղեկություններ ՀԲԻ-ի գործունեության 

ցանկացած հարցի վերաբերյալ, ծանոթանալ հաշվապահական հաշվառման և 

ֆինանսատնտեսական հաշվետվության փաստաթղթերի հետ. 
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13) ՀԲԻ-ի լուծարվելու դեպքում ստանալ շահույթի իր մասը. 

14) ՀԲԻ-ի լուծարվելու դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից 

հետո մնացած գույքի մասը կամ դրա արժեքը. 

15) դիմել իր իրավունքների դատական պաշտպանության համար, այդ թվում` բողոքարկել 

իր իրավունքները խախտող ՀԲԻ-ի անդամների ընդհանուր ժողովների և գործադիր 

մարմնի որոշումները. 

16) օգտվել ՀԲԻ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից. 

25. ՀԲԻ-ը պարտավոր է` 

1) գործել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, օրենքներին և 

իրավական ակտերին, ինչպես նաև սույն կանոնադրությանը համապատասխան. 

2) օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և հաշվապահական 

հաշվառում. 

3) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով տեղեկատվություն և հաշվետվություն 

ներկայացնել պետական մարմիներ. 

4) տարեկան հաշվեկշիռի հաստատումից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, լրացուցիչ 

վճարների միջոցով փակել առաջացած վնասները. 

5) պահպանել ՀԲԻ-ի գործունեության մեջ անձնական աշխատանքային մասնակցություն 

ունեցող անդամների համար սահմանված ներքին կարգ ու կանոնները. 

6) սույն կանոնադրությամբ սահմանված սուբսիդիար պատասխանատվություն կրել 

ՀԲԻ-ի պարտքերով. 

7) պահպանել սույն կանոնադրության դրույթները. 

8) իրականացնել օրենքով սահմանված այլ պարտականություններ. 

 

V.ՀԲԻ-Ի ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 

26. ՀԲԻ-ի անդամներ կարող են լինել  սույն կանոնադրությամբ սահմանված չափով փայավճար 

ներդրած տասնվեց տարեկան դարձած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կամ 

քաղաքացիություն չունեցող անձինք: Փայավճարի ներդրման կարգը որոշվում է սույն 

կանոնադրությամբ: 

Իրավաբանական անձը ՀԲԻ-ի գործունեությանը մասնակցում է իր ներկայացուցչի միջոցով: 

ՀԲԻ-ի անդամները կարող են փոփոխվել ՀԲԻ-ի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով` 

անդամների ընդունման, ազատման, հեռացման, ամբողջ փայի օտարման միջոցով, ինչպես 

նաև անդամի ամբողջ փայի վրա բռնագանձում տարածելու դեպքում: 
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27. ՀԲԻ-ի անդամների քանակը, որոնք ներդրել են փայավճար և մասնակցում են ՀԲԻ-ի 

գործունեությանը, բայց անձնական աշխատանքային մասնակցություն չեն ունենում նրա 

գործունեության մեջ,  չի կարող գերազանցել ՀԲԻ-ի գործունեության մեջ անձնական տոկոսը: 

28. ՀԲԻ-ի անդամի մահվան դեպքում նրա ժառանգները կարող են ընդունվել ՀԲԻ-ի անդամ: 

Հակառակ դեպքում` ՀԲԻ-ն վճարում է ժառանգներին: ՀԲԻ-ի մահացած անդամի փայի 

արժեքը, նրան հասանելիք աշխատավարձը, պարգևները և հավելավճարները: 

29. ՀԲԻ-ի բաժնային ֆոնդը կազմում է 4 000 (չորս հազար) դրամ ընդհանուր արժողությամբ 

գույքը: 

ՀԲԻ-ի բաժնային ֆոնդը որոշվում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող ՀԲԻ-ի գույքի 

նվազագույն չափը: 

ՀԲԻ-ի բաժնային ֆոնդը բաժանված է ՀԲԻ-ի անդամների փայերի հետևյալ կերպ` 

Անդամի անուն, հայրանուն,ազգանունը, 

անձնագրի տվյալները, հասցեն 

Փայը,դրամ Փայի չափը Փայավճարը Ստորագրություն 

1.  Մուշեղ Ալֆրեդի Աստաբացյան, 

անձնագիր`AK 0520011, 

ՀՀ, ք. Երևան, Սարյան փող., 35շ., բն.46  

1000 1/4   

2.  Գագիկ Հովհաննեսի Մխոյան, 

անձնագիր`AK0631625, 

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆրունզե փող., 4/2., բն.22 

1000 1/4   

3.  Լևոն Վլադիմիրի Անդրիասյան, 

անձնագիր`AK 0555856, 

ՀՀ, ք. Երևան, Կոյրունի փող., 23շ., բն.24 

1000 1/4   

4.  Լևոն Գեղամի Ասատրյան, 

անձնագիր`AM 0777885, 

ՀՀ, ք. Երևան, Ա.Սերոբի 1-7  

1000 1/4   

 

30. ՀԲԻ-ին կարող է փոփոխել ֆոնդի մեծությունը: Այդ մասին որոշումն ուժի մեջ է մտնում 

պետական ռեգիստրում սույն կանոնադրության համապատասխան փոփոխությունների 

պետական գրանցման պահից:  

Բաժնային ֆոնդի մեծացում կարելի է միայն այն բանից հետո, երբ բոլոր անդամները 

կատարել են իրենց ներդրումները: 

31. ՀԲԻ-ի բաժնային ֆոնդի մեծացումը կարող է կատարվել. 

1) ՀԲԻ-ի գույքի հաշվին. 

2) ՀԲԻ-ի անդամների լրացուցիչ ներդրումների հաշվին. 

3) Երրորդ անձանց ներդրումների հաշվին: 

ՀԲԻ-ի անդամների լրացուցիչ կամ երրորդ անձանց ներդրումների հաշվին, բաժնային ֆոնդի 

մեծացման մասին որոշումն ընդունվում է ՀԲԻ-ի անդամների միաձայն որոշմամբ, որով 

որոշվում է լրացուցիչ ներդրումների գումարային արժեքը և ներդրումների կատարման 

կարգն ու ժամկետները: Սահմանված ժամկետի ավարտից հետո ՀԲԻ-ի անդամների 
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ընդհանուր ժողովը պարտավոր է  որոշում ընդունել (ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ) 

ներդրումների հաշվին ձևավորված բաժնային ֆոնդի և դրա հետ կապված սույն 

կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 

Եթե երկրորդ կամ յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ՀԲԻ-ի 

զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է բաժնային ֆոնդից, ապա ՀԲԻ-ը պարտավոր է 

հայտարարել իր բաժնային ֆոնդի նվազման մասին և սահմանված կարգով գրանցել դրա 

նվազումը: 

ՀԲԻ-ի բաժնային ֆոնդի նվազեցումը թույլատրվում է նրա բոլոր պարտատերերին 

տեղեկացնելուց հետո: Վերջիններս այդ դեպքում իրավունք ունեն պահանջել վաղաժամկետ 

կատարելու կամ դադարեցնելու ընկերության համապատասխան պարտավորությունները և 

հատուցել վնասները: 

Բաժնային ֆոնդի ավելացման կամ պակասեցման մասին որոշումն ուժի մեջ է մտնում այդ 

փոփոխության պետական գրանցման պահից: 

32. Ըստ ՀԲԻ-ի պարտավորությունների, չի թույլատրվում նրա կողմից բռնագանձում կատարել 

ՀԲԻ-ի անդամների փայի նկատմամբ: 

33. ՀԲԻ-ին անբաժանելի ֆոնդ չունի: 

VI.  ՀԲԻ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

34. ՀԲԻ-ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ բարձրագույն մարմինն Է հանդիսանում ինստիտուտի Հիմնադիր 

խորհուրդը: ՀԲԻ-ի հիմնադիր խորհրդի  անդամների թիվը 4 է: 

35. ՀԲԻ-ի Կառավարման մարմիններն են` 

1) Հիմնադիր խորհուրդը. 

2) գիտական խորհուրդը. 

3) տնօրենը (այսուհետ` ռեկտոր): 

36. ՀԲԻ-ի  Հիմնադիր խորհրդի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում` 

1) ՀԲԻ-ի կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, ՀԲԻ-ի 

կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ: 

2) Հիմնադիր խորհրդի ազատումը և նոր անդամի ընդունումը, այդ թվում` անդամի 

ժառանգներին (իրավահաջորդներին) փայի փողացման միջոցով. 

3) անդամի հեռացումը (վտարումը)  սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

դեպքերում. 

4) ՀԲԻ-ի վերակազմակերպումը. 

5) ՀԲԻ-ի լուծարումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը. 

6) ՀԲԻ-ի բաժնային ֆոնդի չափի մեծացումը. 

7) ՀԲԻ-ի բաժնային ֆոնդի չափի փոքրացումը. 
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8) ՀԲԻ-ի անբաժանելի ֆոնդի ձևավորումը, օգտագործումը, նրա չափի մեծացման կամ 

փոքրացման մասին որոշման մասին ընդունումը. 

9) Ավանդների գանձման մասին որոշման ընդունումը. 

10) ՀԲԻ-ի նախագահի նշանակումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցումը. 

11) ՀԲԻ-ի վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրությունը և 

նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը 

12) ՀԲԻ-ի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը 

13) ՀԲԻ-ի տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, ինչպես 

նաև մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների աշխատանքի 

տարեկան արդյունքների հաստատումը. 

14) ՀԲԻ-ի շահույթների և վնասների բաշխումը 

15) ինստիտուտի ֆոնդերի չափերի և ձևավորման կարգի, նրանց օգտագորշման 

ուղղությունների սահմանումը. 

16) ինստիտուտի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը 

17) ինստիտուտի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված գործարքներին 

հավանության տալը, որոնց արժեքը գերազանցում է բաժնային ֆոնդի 1/4-ը. 

18) ինստիտուտի առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ստեղծումը.  

19) գործունեության դադարեցումը, դրանց կանոնադրությունների հաստատումը. 

20) ղեկավար պաշտոնատար անձանց աշխատանքի վարձատրման պայմանների 

որոշումը: 

37. ՀԲԻ-ի Հիմնադիր խորհուրդն իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդունել նաև խորհրդի 

գործունեության ցանկացած այլ հարցով: 

38. Հիմնադիր խորհրդի ընդհանուր ժողովի իրավասությանը վերաբերվող հարցերի լուծումը 

կատարվում  է ժողովի նիստում: Ժողովը համարվում է իրավասու, եթե ներկա են Հիմնադիր 

խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի հիսուն տոկոսից ավելին: Սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում (երբ քննարկվող հարցը պահանջում է  բոլոր 

անդամների միաձայնությունը) ժողովը իրավասու է բոլոր անդամների ներկայության 

դեպքում: 

39. Հիմնադիր խորհրդի ընդհանուր ժողովի կանոնակարգը և քվեարկության կարգը (բաց կամ 

փակ) որոշվում է Հիմնադիր խորհրդի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից: 

40. Հիմնադիր խորհրդի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը իրականացնում է խորհրդի 

նախագահը, որը ընտրվում է  խորհրդի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից` խորհրդի 

անդամների թվից` երկու տարի ժամկետով: Խորհուրդի նախագահը լուժում է բոլոր 

հարցերը, բացի Հիմնադիր խորհրդի անդամների բացառիկ իրավասությանը վերաբերվող 
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հարցերից: Խորհրդի նախագահը կազմակերպում է Հիմնադիր խորհրդի անդամների 

ընդհանուր ժողովի որոշումների կատարումը, հաշվետու է խորհրդի անդամների ընդհանուր 

ժողովին: 

41. Հիմնադիր խորհրդի նախագահը իրավունք ունի առանց լիազորության գործարքներ 

կատարել ինստիտուտի անունից, եթե գործարքի գումարը չի գերազանցում բաժնային ֆոնդը 

25%-ից: 

42. Հիմնադիր խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով: Հիմնադիր 

խորհրդի նիստերն գումարվում են առնվազն տարեկան մեկ անգամ` Հիմնադիր խորհրդի 

նախագահի կողմից: Հիմնադիր խորհուրդի նիստերը կարող են հրավիրվել նաև Հիմնադիր 

խորհրդի անդամների 1/3 պահանջով` Հիմնադիր խորհրդի նախագահի կողմից 

համապատասխան պահանջը ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կռավարման 

խորհրդի նիստերն կարող են անցկացվել տեղեկատվական տեխնոլոգիանների և 

հեռահաղորդակցության այլ միջոցների կիրառմանբ, ինչպես նաև հարցման կարգով: 

Հիմնադիր խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամներ ձայների 

մեծամասնությամբ: Հիմնադիր խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է 

խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Քվեարկության ժամանակ Հիմնադիր խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: Եթե Հիմնադիր խորհրդի նիստում 

քննարկվում է խորհրդի որևէ անդամի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի գույքային կամ 

նրա շահերի վերաբերյալ հարց, ապա խորհրդի տվյալ անդամը քվեարկությանը չի 

մասնակցում: 

43. Խորհուրդի նիստերն արձանագրվում են: 

44. Հիմնադիր խորհրդի իրավասություններն են` 

1) աշխատակարգի հաստատումը. 

2) ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի մշակումը, հաստատումը, ընտրության 

կազմակերպումը, ռեկտորի ընտրության և լիազորություների վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին որոշումների ընդունումը. 

3) ռեկտորի տարեկան հաշվետվության լսումն ու գնահատումը. 

4) ՀԲի-ի գործունեության ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հաստատումը. 

5) ՀԲԻ-ի կառուցվածքի հաստատումը. 

6) ՀԲԻ-ի հաստիքացուցակի հաստատումը. 

7) ՀԲԻ-ի եկամուտների ու ծախսերի տարեկան նախահաշվի և դրա փոփոխությունների, 

տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների ու ՀԲԻ-ի գործունեության մասին 

տարեկան հաշվետվություների և տարեկան հաշվեկշռի հաստատումը. 

8) ստորաբաժանումների ստեղծման, դրանց կանոնադրությունների հաստատման 

մասին որոշման ընդունումը. 
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9) ՀԲԻ-ի գործունեության, այդ թվում` ֆինանսատնտեսական գործունեության 

վերահսկողությունը: 

10) Հիմնադիր խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին որոշումների ընդունումը. 

11) ռեկտորի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող հրամանների, 

հրահանգների և ցուցումների կասեցումը կամ դրանք ուժը կորցրած ճանաչելը. 

12) իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը. 

13) ՀԲԻ-ի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման ընդունումը. 

14) ՀԲԻ-ի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը, լուծարման կարգի ու 

ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի հաստատումը. 

15) ՀԲԻ-ի գույքի տնօրինման կարգի հաստատումը. 

45. ՀԲԻ-ի գիտական խորհուրդը (այսուհետ` գիտական խորհուրդ) ձևավորվում է  սույն 

կանոնադրության համաձայն: Այն ՀԲԻ-ի ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական ու 

գիտատեխնիկական գործունեությունը պլանավորող,  համակարգող և կարգավորող 

կոլեգիալ մարմին է: 

46. Գիտական խորհուրդը գործում է ռեկտորի նախագահությամբ: Գիտական խորհրդի 

լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են 

առնվազն տարեկան հինգ անգամ: 

47. Գիտական Խորհուրդը՝ 

1) հաստատում է իր կանոնակարգերը. 

2) ռեկտորի ներկայությամբ Հիմնադիր խորհրդին ներկայացնում է առաջարկություններ 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու, լուծարելու 

վերաբերյալ. 

3) հատկացված ընդհանուր չափաքանակների շրջանակներում քննարկում և ընդունում է 

որոշումներ ՀԲԻ-ի ըստ կրթական ծրագրերի և մասնագիտություների ընդունելության 

վերաբերյալ. 

4) հաստատում է ֆակուլտետների, լաբորատորիանների, ամբիոնների կանոնակարգերը, 

ՀԲԻ-ի գիտական և կրթական հիմնական գործունեությունը կանոնակարգող այլ ներքին 

իրավական ակտերը. 

5) քննարկում և հաստատում է կրթական ծրագրերը, ըստ մասնագիտությունների, 

սահմանում է վարձավճարների չափերը. 

6) քննարկում է գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, 

լսում գիտական հաղորդումներ ՀԲԻ-ում կատարվող կարևորագույն 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին:  
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7) ընդունում է պատվավոր կոչումներ շնորհելու, մրցանակներ տալու, թեկնածուներ 

ներկայացնելու մասին որոշումներ. 

8) հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորների 

թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքները. 

48. Գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ռեկտորը (գիտական խորհրդի 

նախագահ), պրոռեկտորները, գիտական քարտուղարը, (գիտական խորհրդի քարտուղարը), 

ֆակուլտետների դեկաները, ռեկտորի նշանակմամբ՝ այլ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ՝ գիտական 

խորհրդի կանոնակարգին համապատասխան: 

49. ՀԲԻ-ի գիտական խորհրդի անդամների թվի քասնհինգ տոկոսը սովորողներ են, որոնց 

առաջադրում ուսանողական խորհուրդը: 

50. Գիտական  խորհրդի  արտահերթ  նիստերը  կարող  են  հրավիրվել  գիտական  խորհրդի  

նախագահի  առաջարկով,  ինչպես  նաև  գիտական  խորհրդի  անդամների 1/3-ի  

պահանջով: Գիատական խորհրդի  նախագահն արտահերթ  նիստ  հրավիրելու  վերաբերյալ  

պահանջն ստանալուց  հետո 10-օրյա  ժամկետում  պարտավոր է  ապահովել  նիստի  

գումարումը: 

51.  ՀԲԻ-ի  ընթացիկ  գործունեությունը  ղեկավարում է  ռեկտորը: Ռեկտորն իր  իրավասության  

սահմաներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանն  ու  սույն  

կանոնադրությանը  համապատասխան, գործում  է  մինաձնա  և  լրիվ  

պատասխանատվություն  է  կրում ՀԲԻ-ի  աշխատանքի  արդյունքների  համար: Ռեկտորը  

կազմակերպում է  Հիմնադիր  խորհրդի  որոշումների  կատարումը:  

52. Ռեկտորի  իրավունքներն  ու  պարտականությունները  սահմանվում  են Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով,  սույն  կանոնադրությամբ և  նրա  հետ  կնքված  

աշխատանքային  պայմանագրով: 

53. ՀԲԻ-ի  ռեկտորը`  

1) ղեկավարում  է  ՀԲԻ_ի   կրթական,  գիտական, տնտեսական, ֆինանսական, 

միջազգային և այլ գործունեությունը. 

2) տնօրինում է ՀԲԻ-ի գույքը, այդ  թվում`  ֆինանսական  միջոցները, գործարքներ է  

կնքում ՀԲԻ-ի  անունից. 

3) ներկայացնում  է ՀԲԻ-ը  Հայաստանի Հանրապետությունում և  օտարերկրյա  

պետություններում. 

4) գործում է առանց լիազորի. 

5) բանկերում  բացում  է ՀԲԻ-ի  հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) և այլ  

հաշիվներ. 
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6) կազմակերպում  է ՀԲԻ-ի գիտական  խորհրդի  ռեկտորատի կառուցվածքային  

ստորաբաժանումների  աշխատանքները`  ապահովելով  դրանց ներդաշնակ  

գործունեությունը. 

7) հրավիրում է ՀԲԻ-ի  գիտական  խորհրդի  ռեկտորատի  նիստերը. 

8) Հիմնադիր  խորհրդի  հաստատմանն է  ներկայացնում  եկամուտների  և  ծախսերի  

տարեկան  նախահաշիվը, զարգացման  ռազմավարական  ծրագրերը,  ՀԲԻ-ի  

կանոնադրության  կամ  դրանում  փոփոխություններ  ու  լրացումներ  կատարելու  

մասին  որոշումների  նախագծերը, ՀԲԻ-ի  կառուցվածքը և հաստիքացուցակը. 

9) սահմանում է աշխատողների  լիազորությունները և  պաշտոնական  

պարտականությունները. 

10) արձակում է ուսանողների ընդունելության, հեռացման, վերականգնման, 

համապատասխան արձակուրդ ձևակերպելու, խրախուսման միջոցներ և  

կարգապահական տույժեր  կիրառելու,  որակավորման  աստիճան  շնորհելու,  և  

ՀԲԻ-ի գործունեությանը  վերաբերվող  այլ  հրամաններ. 

11) աշխատանքի է  ընդունում  և  աշխատանքից ազատում է  աշխատողներին,  նրանց  

նկատմամբ  կիրառում է  խրախուսական  միջոցներ  և  կարգապահական  տույժեր, 

կազմակերպում է  աշխատողների  ատեստավորումը. 

12) աշխատանքային   պայմանագրեր  է  կնքում  ընտրված  դեկաների, ամբիոնների  

վարիչների  և   պրոֆեսորադասախոսական  անձնակազմի  հետ. 

13) իր  բացակայության  ժամանակ  ռեկտորի պարտականությունների կատարումը  

հանձնարարում է հիմնադիր խորհրդի մեկ այլ անդամին: 

14) հանդես է գալիս  ՀԲԻ-ի անունից,  տալիս է լիազորագրեր, այդ  թվում` 

վերալիազորման իրավունքով, բանկերում բացում է  հաշվարկային  հաշիվներ. 

15) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը  չհակասող և 

ՀԲԻ-ի այլ Հիմնադիր  մարմիններին  չվերապահված լիազորություններ. 

54. Ռեկտորի պաշտոնում  կարող է ընտրվել Հիմնադիր  խորհրդի անդամներից յուրաքանչյուրը, 

հիմնադիր խորհրդի որոշմամբ: 

55. Ռեկտորն  ընդունվում  է ` Հիմնադիր  խորհրդի նիստում, երկու  տարի ժամկետով:  

56. Ռեկտոր ընտրված անձի լիազորությունները  դադարեցվում են Հիմնադիր  խորհրդի 

որոշմամբ: 

57. Պրոռեկտորները  նշանակվում են ռեկտորի  հրամանով և իրականացնում են ՀԲԻ-ի 

գործունեության  որոշակի  ոլորտի անմիջական  ղեկավարում` ռեկտորի  

հանձնարարություններին, հրամաներին և կարգադրություններին  համապատասխան: 

58. ՀԲԻ-ի  կարող է ունենալ ռեկտորատ, որը ռեկտորին  կից խորհրդակցական  մարմին է և   

ձևավորվում է  ռեկտորի  հրամանով: Ռեկտորատը Հիմնադիր  խորհրդի  և գիտական 
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խորհրդի  նիստերի  միջև  ընկած  ժամանակահատվածում  քննարկում է ՀԲԻ-ի  

գործունեությանը  վերաբերվող  հարցեր: 

59. Ռեկտորատի կազմի  մեջ կարող են  ընդգրկվել ռեկտորը, պրոռեկտորները, ՀԲԻ-ի  գիտական 

քարտուղարը, աշխատակազմի ղեկավարը, ֆակուլտետների դեկանները, գլխավոր  

հաշվապահը, ուսանողական  խորհրդի  նախագահը, գիտական և ուսումնական   

ստորաբաժանումների  ղեկավարները: 

60. ՀԲԻ-ի ղեկավար մարմինների  նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրությունն 

ստորագրում են  տվյալ  նիստին  մասնակցող ՀԲԻ-ի ղեկավար մարմնի բոլոր անդամները: 

61. Արձանագրության  մեջ  նշվում են`  

1) նիստի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը  և  վայրը. 

2) նիստին մասնակցելու  իրավունք  ունեցող  անձանց (այդ  թվում` Հիմնադիր 

մարմիների  անդամների) քանակը. 

3) նիստին մասնակցած անձանց (այդ  թվում` Հիմնադիր մարմիների  անդամների) 

քանակը, անունները`   նշելով ՀԲԻ-ում զբաղեցրած պաշտոնը. 

4) նիստի օրակարգը. 

62. Արձանագրությունը  պետք է պարունակի  նիստում կայացած ելույթների  հիմնական 

դրույթները, քվեարկության  դրված հարցերը, այդ հարցերի   վերաբերյալ քվեարկության 

արդյունքները, նիստի  ընդունած որոշումները: 

63. ՀԲԻ-ի  ղեկավար մարմինների նիստերի  արձանագրությունները  կազմվում են հայերենով: 

 

 

 

VII. ՀԲԻ-Ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼԸ 

64. ՀԲԻ-ի  կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելը,  ինչպես  նաև  

ՀԲԻ-ի նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատելը տեղի է  ունենում անդամների  

ընդհանուր ժողովի որշմամբ, որը ընդունվում է ժողովին մասնակցած ձայների 3/4-ով: 

65. ՀԲԻ-ի կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխություններն ու լրացումները, ինչպես նաև 

ինստիտուտի նոր խմբագրության կանոնադրությունը երրորդ անձանց համար 

իրվաբանական ուժ են ձեռք բերում դրանց պետական գրանցման պահից, իսկ օրենքով 

նախատեված դեպքերում` նման գրանցում կատարող պետական մարմինն այդ 

փոփոխությունների մասին տեղեկացնելու պահից: Սակայն ՀԲի-ի և նրա անդամների նման 

փոփոխությունները հաշվի առած երրորդ անձանց հետ ունեցած հարաբերություններում 

իրավունք չունեն վկայակոչել այդ փոփոխությունների գրանցման բացակայությունը: 
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VIII.  ՀԲԻ-ՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

66. ՀԲԻ-ում ուսուցման մեկ աստիճանից մյուսին անցումը կատարվում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

67. ՀԲԻ-ում ուսուցումը իրականացվում է առկա ձևով: 

68. ՀԲԻ-ում բարձրագույն ուսուցումը իրականացվում է անընդհատ և ինտեգրված (բակալավրի և 

մագիստրոսի) հիմնական կրթական ծրագրերով, պետական կրթական չափանիշներին 

համապատասխան: 

69. ՀԲԻ-ում սահմանվում են ուսումնական պարապմունքների հետևյալ հիմնական տեսակները` 

դասախոսություն, գործնական  (սեմինար), լաբորատոր, անհատական,  

գիտահետազոտական  և պրակտիկ  աշխատանքներ:  

70. Գիտահետազոտական աշխատանքներին մասնակցում են ՀԲԻ-ի ուսանողները, 

դասախոսների ղեկավարությամբ:  

71. ՀԲԻ-ում գործում է կրթության որակի ապահովման կենտրոն, որի նպատակը կրթության 

որակի շարունակական բարելավումն է: 

IX.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

72. ՀԲԻ-ի կենտրոնական ստորաբաժանումներն են` Ֆակուլտետները (ամբիոները, 

լաբարատորիանները), հաշվապահությունը, կադրերի բաժինը, կրթության որակի 

ապահովման կենտրոնը, գիտական գրադարանը, մագիստրատուրան, տնտեսական մաս: 

ՀԲԻ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների  իրավասությունները  սահմանվում են սույն 

կանոնադրությամբ և իրենց գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերով: 

73. ՀԲԻ-ի ֆակուլտետն  առանձին  մասնագիտությունների  գծով  բարձրագույն կրթության  և 

առկա ուսուցման  ձևերով ուսումնական և գիտահետազոտական  գործընթացների 

կազմակերպումն  ու  իրարանցումն  ապահովող կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

74. Ֆակուլտետը  կազմված է ամբիոներից, լաբարատորիաներից, ուսումնական և այլ  

ստորաբաժանումներից: 

75. Ֆակուլտետի  ղեկավար  մարմիներն են` ֆակուլտետի խորհուրդը և ֆակուլտետի դեկանը: 

Ֆակուլտետի  խորհրդի  կազմի ձևավորման ու գործունեության կարգը  սահմանվում է  

ֆակուլտետի կանոնակարգով: 

76. Ֆակուլտետի խորհրդի նախագահը ֆակուլտետի դեկանն է: 

77. Ֆակուլտետի խորհուրդը` 

1) քննարկում է ֆակուլտետի ուսումնական, գիտական աշխատանքների և այլ 

գործունեության հետ կապված հարցեր. 
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2) ֆակուլտետի կառուցվածքում (ամբիոններ,  լաբորատորիաններ, բաժիններ) 

վերակազմավորելու և լուծարելու,   այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

ստեղծելու վերաբերյալ առաջարկություններ է  ներկայացնում ռեկտորին. 

3) գիտական խորհրդում հաստաելու համար ռեկտորին է ներկայացնում ֆակուտետի 

ուսումնական պլանները. 

4) մշակում և ռեկտորին է ներկայցնում ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ կազմի հաստիքացուցակի նախագիծը. 

5) սահմանված կարգի համաձայն իրականացնում է ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրությունը. 

6) խորհրդի կազմում ընդգրկվելու  համար առաջարկում է թեկնածուներ և ընտրում է 

գիտական խորհրդի կազմում ֆակուլտետի ներկայացուցիչներին: 

7) քննարկում է ֆակուլտետի կանոնակարգը և ներկայացնում է գիտական խորհիդի 

հաստատմանը. 

8) լսում է դեկանի ամենամյա հաշվետվությունը, գնահատում է նրա գործունեությունը. 

9) լուծում է սույն կանոնադրությունից բխող` ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական և 

գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ հարցեր. 

78.  Ֆակուլտետի խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է 

ֆակուլտետի խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը: Ֆակուտետի խորհրդում որոշումները 

ընդունվում են նրա նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

79. Ֆակուլտետի գործունեությունը կազմակերպումը և ղեկավարումն իրականացնում է 

ֆակուլտետի դեկանը` իր իրավասության սահմաններում և սույն կանոնադրության 

համաձայն: ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը ընտրովի է: Դեկանի ընտրությունը 

կազմակերվում է  գիտական խորհրդի կողմից հաստատված կարգի համաձայն: 

Ընտրությունների արդյունքների հիման վրա ընտրված դեկանին պաշտոնի է նշանակում 

ՀԲԻ-ի ռեկտորը և սահմանված կարգով կնքում պայմանագիր` 5 տարի ժամկետով: 

80. Ֆակուլտետի դեկանը` 

1) ղեկավարում է ֆակուլտետի կրթական, գիտական, արտադրական, միջազգային և այլ 

կարգի գործունեությունը. 

2) ապահովում է համապատասխան մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի 

կատարումը.  

3) սահմանված կարգով ռեկտորին ներկայացնում է առաջարկություններ ուսանողներին 

կուրսից կուրս փոխադրելու,  հեռացնելու,  վերականգնելու և  (կամ) ուսումնառությունն 

ընդհատելու վերաբերյալ.  
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4) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն 

կանոնադրությամբ, ֆակուլտետի խորհրդի կանոնակարգով նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

81. Ամբիոնները  ՀԲԻ-ի ֆակուլտետի ուսումնագիտական գործընթացը կազմակերպող 

հիմնական  կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են, որոնք գործում են սույն 

կանոնադրության և ֆակուլտետի կանոնադրության հիման վրա: 

82.  Ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմը բաղկացած է պրոֆեսորներից, դոցենտներից,  

ասիստենտներից ու դասախոսներից։ 

83. Ամբիոնի վարիչի պաշտոնը ընտրովի է: Ընտրությունը իրականացվում է գիտական խորհրդի 

կողմից սահմանված կարգով: Ընտրությունների արդյունքների հիման վրա ընտրված 

ամբիոնի վարիչին պաշտոնի է նշանակում ՀԲԻ-ի ռեկտորը և սահմանված կարգով կնքում 

պայմանագիր` 5 տարի ժամկետով: 

84. Ամբիոնը, ելնելով կատարվող գիտական, ուսումնաօժանդակ աշխատանքների ծավալից ու 

ձևերից, ըստ սահմանված չափանիշների, մշակում  է իր  աշխատողների ուսումնական  

բեռնվածությունը և ներկայացնում  ՀԲԻ-ի ռեկտորի հաստատմանը: 

85. ՀԲԻ-ի ամբիոններում պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի աշխատողների  

աշխատանքի ընդունումը, նրանց և ՀԲԻ-ի միջև աշխատանքային հարաբերությունները 

իրականացվում են ըստ աշխատանքային պայմանագրի: 

86. ՀԲԻ-ի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի թեկնածուներ առաջադրելու, ընտրություններ 

անցկացնելու և ամբիոնի վարիչի պաշտոնում հրամանագրվելու կարգը սահմանվում է  

ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգով: 

87. Ամբիոնի վարիչը կազմակերպում և ղեկավարում է ամբիոնի ուսումնագիտական և մյուս 

աշխատանքները, ներկայացնում է նրա կոլեկտիվը ՀԲԻ-ի ֆակուլտետի, ինստիտուտի այլ 

ստորաբաժանումների, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների հետ 

հարաբերություններում։ 

88. Ամբիոնի հիմնական գիտաուսումնական հարցերը քննարկվում են ամբիոնի 

գիտամանկավարժական  կազմի նիստերում:  Ամբիոնի մյուս աշխատողներն այդ նիստերին 

մասնակցում են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 

89. Ֆակուլտետի մյուս ստորաբաժանումների  ձևավորման և գործունեության կարգը 

սահմանվում է ֆակուլտետի կանոնակարգով: 

X. ՀԲԻ-Ի ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

90. ՀԲԻ-ի աշխատողներն են` պրոֆեսորադասախոական կազմը, գիտական, ուսումնաօժանդակ 

վարչատնտեական և այլ տարակարգերի աշխատողներ: 

91. ՀԲԻ-ի սովորողներն են ուսանողները: 
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92. ՀԲԻ-ի աշխատողների ու սովորողների իրավունքներն ու պարտականությունները 

սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոնադրությամբ, ներքին 

կանոներով և ՀԲԻ-ի այլ ներքին իրավական ակտերով: 

93. ՀԲԻ-ի աշխատողներն իրավունք ունեն` 

1) ունենալու կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ` մասնագիտական 

և աշխատանքային գործունեության համար:  

2) ընտրելու և ընտրվելու գիտական խորհրդում, ֆակուլտետային խորհրդում. 

3) Մասնակցելու  ՀԲԻ-ի գործունեությանն առնչվող խնդիրների քննարկմանը և ընտրովի 

մարմիների աշխատանքներին: 

4) օգտվելու ՀԲԻ-ի գիտական գրադարանի ծառայություններից. 

5) սահմանված կարգով ստանալու վճարվող և չվճարվող արձակուրդ. 

6) նախատեսված ժամկետում և սահմանված չափով ստանալու աշխատավարձ, 

լրավճարներ, հավելավճարներ, ինչպես նաև պարգևատրումներ և խրախուսումներ 

(ներառյալ դրամական) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն 

կանոնադրությամբ և ՀԲԻ-ի կոլեկտիվ պայմանագրերով սահմանված դեպքերում. 

7) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով  նախատեսված այլ իրավունքներ: 

94.  ՀԲԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, գիտաշխատողները և ուսանողները օժտված են 

ակադեմիական ազատություններով: 

95. ՀԲԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական և գիտական կազմը, բացի նշված իրավունքներից ունի` 

1) մասնագիտական գործունեության կազմակերպման և նյութատեխնիկական 

ապահովման իրավունք. 

2) գիտական հետազոտության ակադեմիական ազատության իրավունք 

3) պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական 

դասընթացների բովանդակության, ծրագրերի ազատ որոշման իրավունք. 

4) Անհատական առանձնահատկություններին համապատասխանող և ուսումնական 

գործընթացի բարձր որակն ապահովող նյութի շարադրման, դասավանդման 

մեթոդների ու միջոցների ազատ ընտրության իրավունք. 

5) համատեղությամբ գիտական, մանկավարժական և այլ բնույթի աշխատանքներ 

կատարելու իրավունք. 

6) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով  նախատեսված այլ իրավունքներ: 

96. ՀԲԻ-ի աշխատողները պարտավոր են` 

1) պահպանել և կատարել սույն կանոնադրության, ՀԲԻ-ի ներքին կարգապահական 

կանոնների և այլ ներքին իրավական ակտերի պահանջները. 



20 

 

2) կատարել ղեկավար մարմինների որոշումները. 

3) մշտապես բարձրացնել իրենց մասնագիտական որակավորումը, առնվազն 

յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ անգամ, սահմանված կարգով անցնել 

վերապատրաստում կամ որակավորման բարձրացում. 

4) պահպանել և արդյունավետ ու խնայողաբար օգտագործել ՀԲԻ-ի գույքը. 

5) սահմանված ժամկետում կատարել բոլոր հանձնարարականները և 

առաջադրանքները. 

6) բարձր պահել ՀԲԻ-ի պատիվն ու հեղինակությունը. 

7) պահպանել համակեցության կանոններն ու նպաստել հասարակության բարոյական 

նորմերի պահպանմանը. 

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով  նախատեսված այլ պարտականություններ: 

97. ՀԲԻ-ի ուսանողներն իրավունք ունեն` 

1) ստանալու ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող գիտելիքներ. 

2) սահմանված կարգով ընտրելու մասնագիտություն, ցանկացած կրթական 

աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն մասնագիտական 

կրթությունը. 

3) ըստ նախասիրությունների մասնակցելու ՀԲԻ-ի անցկացվող ուսանողական 

գիտահետազոտական աշխատանքներին. 

4) գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության 

արդյունավետությունը, ՀԲԻ-ի Հիմնադիր մարմիներ ներկայացնելու ուսուցման 

որակի բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ. 

5) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով  սահմանված կարգով ընդգրկվելու և մասնակցելու ՀԲԻ-ի 

Հիմնադիր մարմինների աշխատանքներին. 

6) օգտվելու ՀԲԻ-ի գրադարանից, լաբորատորիաններից, տեղեկատվական 

պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, ուսումնաարտադրական և այլ 

ստորաբաժանումների ծառայություններից. 

7) միավորելու ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողական գիտական 

ընկերություններում և ուսանողական այլ կազմակերպություններում. 

8) ծանոթանալու ՀԲԻ-ի կանոնադրությանը և այլ իրավական փաստաթղթերին. 

9) սահմանված կարգով, անհրաժեշտության դեպքում ստանալու ակադեմիական 

արձակուրդ` մինչև մեկ տարի ժամկետով` բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի. 
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10) ուսանողը ուսումնական տարվա ընթացքում իրավունք ունի առնվազն երկու անգամ 

գտնվելու արձակուրդում, ոչ պակաս, քան յոթ շաբաթ ընդհանուր տևողությամբ. 

11) սահմանված կարգով տեղափոխվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն` ներառյալ օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունները. 

12) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով  նախատեսված այլ իրավունքներ: 

98. ՀԲԻ-ի ուսանողները պարտավոր են` 

1) կատարել սույն կանոնադրություններից և ՀԲԻ-ի այլ իրավական ակտերից բխող 

հանձնարարականները. 

2) կատարել ՀԲԻ-ի ղեկավար մարմինների որոշումները. 

3) հաճախել ուսումնական ծրագրերով նախատեսված դասընթացներին. 

4) հոգատար վերաբերվել ՀԲԻ-ի գույքին. 

5) բարձր պահել ՀԲԻ-ի պատիվն ու հեղինակությունը, պահպանել հասարակական 

համակեցության և բարոյականության նորմերը. 

6) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով  նախատեսված այլ պարտականություններ: 

99. Արգելվում է ուսանողներին ուսումնական գործընթացով չնախատեսված աշխատանքներում 

ներգրավելը` առանց վերջիներիս և (կամ) նրանց ծնողների համաձայնության, ինչպես նաև 

ուսանողների նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման միջոցների կիրառումը: 

100. Լրացուցիչ մասնագիտական կրթության կրթական ծրագիրն ավարտած և ամփոփիչ 

ատեստավորումն անցած անձանց տրվում է ՀԲԻ-ի սահմանված նմուշի ավարտական 

փոստաթուղթ (հավաստագիր, վկայական). 

101. Վճարովի հիմունքներով կրթություն ստացող ուսանողները պարտավոր են 

պայմանգրով նախատեսված ժամկետում վճարել ուսման վարձը, որի չափը Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշում է ՀԲԻ-ը: Ուսման վարձը 

ժամանակին չվճարելու դեպքում ուսանողները կարող են հեռացվել ինստիտուտից: 

102. Այն ուսանողները ովքեր կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքում չեն կուտակում 

ուսումնական պլանով նախատեսված անհրաժեշտ գումարային կրեդիտները, ցուցաբերում 

են ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ՀԲԻ-ի ներքին 

կարգապահական կանոնները, ՀԲԻ-ի ռեկտորի հրամանով կարող են ենթարկվել 

կարգապահական տույժերի` ընդհուպ մինչև ՀԲԻ-ից հեռացվելը: Չի թույլատրվում 

ուսանողին հեռացնել հիվանդության, արձակուրդի ընթացքում կամ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում: 
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103. Համապատասխան կրթական ծրագիրն ավարտած և ամփոփիչ ատեստավորումն 

անցած ուսանողներին շնորհվում է համապատասխան որակավորում և տրվում սահմանված 

նմուշի ավարտական փոստաթուղթ (դիպլոմ)` համապատասխան ներդիրով: 

104. ՀԲԻ-ի ուսանողության ինքնահիմնադիր և նրա շահերը պաշտպանող մարմինն 

ուսանողական խորհուրդն է, որն ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը ՀԲԻ-ի  

համապատասխան մարմիններին և նրանց քննարկմանն է ներկայացնում ուսանողությանն 

առնչվող հարցեր: 

105. ՀԲԻ-ի ուսանող է համարվում սահմանված կարգով ընդունված և բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության կրթական որևէ ծրագրով ուսումնառու անձ: 

XI. ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

106. ՀԲԻ-ին կարող է կամովին վերակազմակերպվել կամ լուծարվել:  

Եթե լուծարվող ՀԲԻ-ի գույքի արժեքն անբավարար է պարտատերերի պահանջները 

բավարարելու համար, ապա այն կարող է լուծարվել միայն սնանկության հետևանքով: ՀԲԻ-ի 

վերակազմավորման կամ լուծարման այլ հիմքերը, ինչպես նաև նրա վերակազմավորման 

կամ լուծարման  կարգը սահմանվում  է  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով: 

107. Ինստիտուտը կարող է վերակազմակերպվել և լուծարվել նաև  <<Հիմանդիրների 

մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով։ 


