
 



 

Էթիկայի կանոնակարգ 

Ընդանուր դրույթներ 

 

Այս փաստաթուղթը ամրագրում է էթիկայի կարևորագույն արժեքները և սկզբունքները, 

ինչպես նաև սահմանում է էթիկայի կանոնները  

որոնք կնպաստեն էթիկայի մշակույթի ձևավորմանը ՀԲԻ-ում և 

աշխատանքային հարաբերություններում, ստեղծելով ուսումնառության և աշխատանքի 

համար բարենպաստ և հաճելի պայմաններ: Այս նորմերը և սկզբունքները տարածվում են 

վարչական ու պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի,  ուսանողների և 

աշխատակիցների  վրա: 

 

Կրթության կառավարման էթիկայի արժեքները և սկզբունքները 

 

- Օրինականություն – ՀԲԻ-ի բոլոր մասնակիցները առաջնորդվում են ՀՀ օրենքներով և 

իրավական ակտերով, ինստիտուտի կանոնադրությամբ ու  ներքին կանոններով; 
- Ազնվություն և անաչառություն ինստիտուտի բոլոր դերակատարները պետք է  

խուսափեն խարդախությունից, ստախոսությունից, խաբեությունից, 

գողությունից, շորթումից կամ որևէ այլ անազնիվ արարքից: 

- Հարգանք և վստահություն– ինստիտուտի բոլոր անդամները պետք է 

ցուցաբերեն բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավված բոլոր 

շահագրգիռ կողմերի արժանապատվության, ինչպես նաև 

ֆիզիկական ու հոգեկան անձեռնմխելիության նկատմամբ հարգանք, ճանաչեն 

ուրիշների իրենց մասնավոր կյանքը պաշտպանելու և ֆիզիկական 

ու հոգեբանական բռնությունից պաշտպանված լինելու ընդհանուր իրավունքները: 

                Գործընթացի բոլոր մասնակիցները պետք  

                 է վստահ լինել միմյանց նկատմամբ ազնվության և ճշմարտացիության  

                 ն հարցերում: 

 

Թափանցիկություն և հրապարակայնություն ՀԲԻ-ը ապահովում է իր գործունեության 

լուսաբանումը կայք-էջով, "Էրեբունի" ամսաթերթում, ինչպես նաև ցանցակած 

շահագրգիռ անձ կարող է գրավոր դիմում ներկայացնելով' ստանալ տեղեկութուններ 

իրեն հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ օրենքի շրջանակներում: 

 

- Հաշվետվողականություն ՀԲԻ-ի բոլոր անդամները պատասխա- 

նատու են իրենց լիազորությունները պատշաճ կատարելու համար: Համագործակցություն 
- Որակյալ կրթություն ինստիտուտի մասնակիցներից ամենքը պետք է նպաստի որակյալ 

կրթություն տրամադրելու համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելուն:  
- Անձնական կատարելագործում   ՀԲԻ-ի ցանկացած անդամ պետք է ձգտի անձնական 

կատարելագործմանը: 



 
1) Բացի վերոնշյալից ինստիտուտի անդամները պետք է հաշվի առնեն հետևյալ կանոններ 

պահման անհրաժեշտությունը՝ 

2)  Ոտնձգության և բռնության արգելք. ՀԲԻ-ում արգելվում է 

ցանկացած տեսակի ոտնձգությունը և բռնությունը' մասնակիզցների կողմից իրենց 

աշխատանքային գործառույթներն իրականացնելիս: Աշխատավայրում արգելվում է 

պահել, տեղափոխել կամ օգտագործել զենք, զինամթերք, 

բացառությամբ այն մարմինների և աշխատողների, որոնք օրենքի ուժով ունեն զենք 

կրելու իրավունք: 

 

- Շահերի բախումից խուսափել. ՀԲԻ-ի անդամները իրենց լիացորությունները 

իրականացնելիս պարտավոր են 

զերծ մնալ շահերի բախում առաջացնող գործողություններից կամ անգործությունից՝ 

Մասնակիցների մասնավոր շահերի (նյութական և ոչ նյութական) և 

ՀԲԻ-ի շահերի  անհամատեղելիություն դեպքում: 

 


