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Ե Ր Ե Վ Ա Ն Ի  Մ Խ Ի Թ Ա Ր  Հ Ե Ր Ա Ց Ո Ւ  Ա Ն Վ Ա Ն  Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Բ Ժ Շ Կ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Մ Ա Լ Ս Ա Ր Ա Ն  

Ա Մ Փ Ո Փ Ի Չ  Ա Տ Ե Ս Տ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  
 

Ը ն դ ո ւ ն վ ե լ  է  

Գ ի տ ա կ ա ն  խ ո ր հ ր դ ի  0 2 . 1 2 . 2 0 1 5  թ վ ա կ ա ն ի  

թ ի վ  0 3  ո ր ո շ մ ա մ բ ,  

Գ ի տ ա կ ա ն  խ ո ր հ ր դ ի  2 9 . 0 3 . 2 0 1 7  թ վ ա կ ա ն ի  

թ ի վ  0 4  ո ր ո շ մ ա մ բ  ը ն դ ո ւ ն վ ե լ  է  ն ո ր  խ մ բ ա գ ր ո ւ թ յ ա մ բ  
  

Հ ա ս տ ա տ վ ե լ  է  

ռ ե կ տ ո ր ի  3 0 . 0 3 . 2 0 1 7  թ վ ա կ ա ն ի  

թ ի վ  4 0 - Մ  հ ր ա մ ա ն ո վ  

Ռ ե կ տ ո ր    Ա ր մ ե ն  Մ ո ւ ր ա դ յ ա ն  

 

Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր  Դ Ր Ո Ւ Յ Թ Ն Ե Ր  

1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) «Ամփոփիչ ատեստավորման կանոնակարգը» 

տարածվում է ուսուցման բոլոր ձևերով Համալսարանի շրջանավարտների վրա: 

  2. Սույն կարգի իրավական հիմքերն են Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-

նադրությունը, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքները, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 31.10.2011 

թվականի թիվ 1197-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման անցկացման կարգը», Համալսարանի կանոնադրությունը, այլ 

իրավական ակտեր: 

3. Ամփոփիչ ատեստավորման նպատակն է պարզել շրջանավարտի պատրաստ-

ման մակարդակի համապատասխանությունը բարձրագույն կրթության պետական 

կրթական չափորոշչի պահանջներին: 
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ԱՄՓՈՓԻՉ  ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 
 

4. Ամփոփիչ ատեստավորումը ներառում է գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները ստուգելու հետևյալ ձևերը՝ 

ա) ամփոփիչ քննություն՝ ընդհանուր բժշկության, ռազմաբժշկական, ստոմատոլո-

գիական և դեղագիտական ֆակուլտետներ, 

բ) մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն՝ հանրային առողջության և դեղագի-

տական ֆակուլտետներ: 

5. Յուրաքանչյուր մասնագիտության համար, ըստ որակավորման աստիճան-

ների, ամփոփիչ քննությունների և ավարտական աշխատանքների քանակը չպետք է 

գերազանցի 3-ը: Ըստ մասնագիտությունների սահմանվում են հետևյալ բաղադրիչները՝ 

ա) «Բուժական գործ». բժշկի որակավորման աստիճանի համար (ընդհանուր  

բժշկության ֆակուլտետ)՝ «Վիրաբուժական հիվանդություններ», «Ներքին  հիվանդութ-

յուններ», «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա»: 

բ) «Բուժական գործ զինված ուժերում». բժշկի որակավորման աստիճանի համար 

(ռազմաբժշկական ֆակուլտետ)՝ «Վիրաբուժական հիվանդություններ», «Ներքին 

հիվանդություններ», «Ռազմական բժշկություն» (ռազմադաշտային վիրաբուժություն, 

ռազմադաշտային թերապիա, անձնակազմի բժշկական ապահովման կազմակերպում, 

բժշկական ծառայության կազմակերպում և մարտավարություն: 

գ) «Հանրային առողջություն և առողջապահություն». հանրային առողջապա-

հության մագիստրոսի որակավորման (աստիճանի) համար՝ «Առողջապահության 

կազմակերպում», «Առողջապահության կառավարում»: 

դ) «Ստոմատոլոգիա» բժշկի որակավորման աստիճանի համար (ստոմատոլո-

գիական ֆակուլտետ)՝ «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա», «Վիրաբուժական ստոմա-

տոլոգիա», «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա»: 

ե) «Դեղագիտություն» (դեղագիտական ֆակուլտետ)՝ 

ｰ  բակալավրի որակավորման աստիճանի համար՝ «Դեղագործական տեխնոլոգիա», 

«Դեղագործության կառավարում և էկոնոմիկա», «Դեղագործական քիմիա», 

ｰ դեղագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճանի համար՝ «Դեղագործական  

տեխնոլոգիա և կենսատեխնոլոգիա», «Դեղագործության կառավարում և էկոնոմիկա», 

«Դեղագիտական անալիզ», 
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ｰ ֆարմացիայի մագիստրոսի որակավորման աստիճանի համար՝ «Դեղագործական 

քիմիա», «Դեղագործական տեխնոլոգիա», «Դեղագործության կառավարում և 

էկոնոմիկա»: 

6. Ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացնելու նպատակով ռեկտորի հրամանով 

սահմանվում է քննությունների ժամանակացույց: 

7. Բակալավրիատի ամփոփիչ ատեստավորումն իրագործվում է թեստային 

միջառարկայական քննությամբ, որի գնահատականն ամբողջացվում է: 

8. Ամփոփիչ միջառարկայական և առարկայական թեստային քննություններն 

անցկացվում են համակարգչային եղանակով: 

9. Ամփոփիչ միջառարկայական և առարկայական թեստային քննությունների 

թեստային փաթեթը յուրաքանչյուր շրջանավարտի համար կազմվում է՝ ըստ 

«Ուսանողների գնահատման համակարգում ստուգարքների և քննությունների 

անցկացման ու հանձման կարգի» ընթացակարգային պահանջների: 

10. Ամփոփիչ միջառարկայական թեստային քննությունների ժամանակ շրջանա-

վարտի թեստային փաթեթը պարունակում է 100 թեստային հարցադրում, որից դրական է 

համարվում առնվազն 51 ճիշտ պատասխանը: 

11. Համակարգչային քննությունների ժամանակ յուրաքանչյուր թեստային հարցա-

դրմանը պատասխանելու համար շրջանավարտին տրվում է 1 րոպե: 

12. Բակալավրիատի միջառարկայական թեստային քննությունից անբավարար 

գնահատական ստացած շրջանավարտները հաջորդ ուստարվա մարտ, ապրիլ 

ամիսներից նախապատրաստվելու նպատակով կարող են կամավոր հաճախել վճարովի 

հիմունքներով կազմակերպվող երկամսյա դասընթացների: 

13. Բացառությամբ հանրային առողջության ֆակուլտետի, ամփոփիչ ատեստա-

վորումը բաղկացած է հետևյալ 3 փուլից. 

ա) Գործնական ունակությունների ստուգում` 

Ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետների շրջանավարտների 

գործնական ունակությունները գնահատվում են ընդունված չափորոշիչներով: 

Գործնական ունակությունների ատեստավորումն անցկացվում է համաձայն հետևյալ 

պահանջների՝ 

ｰ շրջանավարտները քննասենյակ հրավիրվում են առանձին առանձին. 
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ｰ յուրաքանչյուր առարկայից շրջանավարտի գործնական ունակությունները 

ատեստավորվում է վերցրած տոմսով: Տոմսերն ընդգրկում են երկուական հարց. 

ｰ շրջանավարտն իրավունք ունի քննական տոմս վերցնելու մեկ անգամ, որը չի 

թույլատրվում փոխել. 

ｰ պատրաստվելու համար շրջանավարտին տրվում է 10 րոպե. 

ｰ առարկայի գործնական ունակություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր, 

այսինքն՝ առավելագույն գնահատականն առարկայից 10 միավոր է. 

ｰ յուրաքանչյուր քննասենյակում հանձնաժողովի բոլոր անդամները միաժամանակ 

լսում են միայն մեկ շրջանավարտի պատասխանը. 

ｰ շրջանավարտի գիտելիքները գնահատվում են ըստ հանձնաժողովի անդամների 

կողմից նշանակված գնահատականների միջին թվաբանականի՝ որը չի ամբողջացվում. 

ｰ գործնական ունակությունների ընթացքը տեսաձայնագրվում է. Տեսաձայնագրությունը 

պահպանվում է արդյունքները հրապարակելուց հետո առնվազն 24 ժամ. 

ｰ ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետներում վերոհիշյալ փուլն 

ատեստավորվում է ստուգարքով: Հանրային առողջության ֆակուլտետի շրջանավարտ-

ների համար այս փուլը բացակայում է: 

բ) Թեստային առարկայական քննություն` 

Շրջանավարտի թեստային փաթեթը կազմված է 150 թեստային հարցադրումից 

(յուրաքանչյուր բաղադրիչից 50-ական թեստային հարցադրում): Յուրաքանչյուր 

առարկայի թեստերի առնվազն 26 ճիշտ պատասխանը գնահատվում է դրական: 

գ) Առարկայական բանավոր քննություններ` 

Բանավոր քննություններն անցկացվում է համաձայն հետևյալ պահանջների՝ 

ｰ տոմսն ընդգրկում է երեք հարց. 

ｰ շրջանավարտն իրավունք ունի քննական տոմս վերցնելու մեկ անգամ, որը չի կարելի 

փոխել. 

ｰ հանձնաժողովի անդամների լրացուցիչ կամ ուղղորդող հարցերը պետք է լինեն 

տոմսում ընդգրկված հարցերի շրջանակներում. 

ｰ շրջանավարտի գիտելիքները գնահատվում են ըստ հանձնաժողովի անդամների 

կողմից նշանակված գնահատականների միջին թվաբանականի: 



 

5 

Երեք փուլերում գնահատականների ամբողջացումը կատարվում է մեկ անգամ, 

բանավոր քննություններից հետո: 

14. Որևէ առարկայի գործնական ունակությունից անբավարար ստացած կամ 

չհանձնած շրջանավարտին չի թույլատրվում մասնակցել տվյալ առարկայի թեստային և 

բանավոր քննություններին: 

15. Դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի շրջանավարտն իր ընտրութ-

յամբ կարող է պաշտպանել մագիստրոսական թեզ կամ հանձնել բանավոր 

քննություններ՝ 

ա) մագիստրոսական թեզ պաշտպանելիս շրջանավարտն ամփոփիչ ատեստա-

վորման երկրորդ փուլում հանձնում է միջառարկայական թեստային քննություն. 

բ) բանավոր քննություններ ընտրելիս շրջանավարտն ամփոփիչ ատեստավորման 

երկրորդ փուլում հանձնում է առարկայական թեստային քննություններ: 

16. Որևէ առարկայից ամփոփիչ թեստային քննությունից անբավարար ստացած 

կամ չհանձնած շրջանավարտին չի թույլատրվում մասնակցել տվյալ առարկայի բանավոր 

քննությանը: 

17. Հանրային  առողջության  և  դեղագիտական  ֆակուլտետների  մագիստրա-

տուրայի ամփոփիչ միջառարկայական թեստային քննությունից անբավարար ստացած 

կամ չհանձնած շրջանավարտին չի թույլատրվում մասնակցել մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանությանը: 

18. Ամփոփիչ առարկայական բանավոր քննությունները և ավարտական աշխա-

տանքների պաշտպանությունն անցկացվում են ամփոփիչ ատեստավորման հանձնա-

ժողովի բաց նիստերում՝ հանձնաժողովի կազմի երկու երրորդից ոչ պակաս անդամների 

ներկայության դեպքում: 

19. Մագիստրոսական թեզ պաշտպանող յուրաքանչյուր շրջանավարտի վերջնա-

կան գնահատականը ձևավորվում է համակարգչային միջառարկայական թեստային 

քննության և մագիստրոսական թեզի գրավոր ու բանավոր գնահատականների միջին 

թվաբանականից: Արդյունքում ստացվող նիշն ամբողջացվում է: 

20. Ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետների մագիստրա-

տուրայի շրջանավարտների քննական վերջնական գնահատականը ձևավորվում է 

յուրաքանչյուր առարկայի գործնական ունակությունների, համակարգչային ու բանավոր 



 

6 

քննությունների գնահատականների միջին թվաբանականից: Արդյունքում ստացվող նիշն 

ամբողջացվում է: 

21. Ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետների շրջանավարտների 

քննական վերջնական գնահատականը ձևավորվում է յուրաքանչյուր առարկայի 

համակարգչային ու բանավոր քննությունների գնահատականների միջին թվաբա-

նականից: Արդյունքում ստացվող նիշն ամբողջացվում է: 

22. Ամփոփիչ քննությունները և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունն 

անցկացվում են ըստ հետևյալ պահանջների՝ 

ա) մագիստրոսական թեզի բովանդակությունը ներկայացնելու համար յուրա-

քանչյուր շրջանավարտին տրվում է մինչև 20 րոպե: Թեզի բովանդակությունը 

ներկայացնելուց հետո հանձնաժողովի անդամներին հատկացվում է 30 րոպե՝ 

շրջանավարտին հարցեր տալու և պատասխաններ ստանալու համար. 

բ) բանավոր քննություններին նախապատրաստվելու համար յուրաքանչյուր 

շրջանավարտին տրվում է առնվազն 20 րոպե ժամանակ. 

գ) հանձնաժողովի բոլոր անդամները միաժամանակ լսում են միայն մեկ շրջան-

ավարտի պատասխանը. 

դ) ամփոփիչ քննական օրվա տևողությունը չպետք է գերազանցի 8 ժամը. 

 ե) ամփոփիչ ատեստավորման ընթացքը արձանագրվում և տեսաձայնագրվում է, 

որը պահպանվում է արդյունքները հրապարակելուց հետո առնվազն 24 ժամ: 

23. Բանավոր առարկայական քննության և ավարտական աշխատանքի պաշտ-

պանության անբավարար գնահատականի դեպքում որպես վերջնական գնահատական 

նշանակվում է բանավոր քննության կամ ավարտական աշխատանքի պաշտպանության 

բացասական նիշը: 

24.  Ամփոփիչ  ատեստավորման  ցանկացած   փուլում   որևէ  առարկայից  «ան-

բավարար» գնահատական ստանալը շրջանավարտին չի զրկում մյուս առարկաների 

քննությունները հանձնելու իրավունքից: 

25. Ամփոփիչ ատեստավորման որևէ փուլում անբավարար գնահատական ստա-

ցած շրջանավարտները հաջորդ ուստարվա մարտ ապրիլ ամիսներից նախա-

պատրաստվելու նպատակով կամավոր կարող են հաճախել վճարովի հիմունքներով 

կազմակերպվող երկամսյա դասընթացների: 
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26. Ռազմաբժշկական ֆակուլտետից հեռացված շրջանավարտներն այդ ֆակուլ-

տետում չեն վերականգնվում: 

27. Ամփոփիչ ատեստավորման առարկայական հարցաշարերը կազմում են 

մասնագիտական ամբիոնները: Դրանք հաստատվում են ֆակուլտետների 

խորհուրդներում և համապատասխան ամբիոնների կողմից շրջանավարտներին են 

տրամադրվում ամփոփիչ ատեստավորումից առնվազն 3 ամիս առաջ: 

28. Ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարերը կազմվում են պետական  կրթական 

չափորոշիչների հիման վրա մշակված առարկայական ծրագրերին համապատասխան: 

29. Մագիստրոսական թեզի թեմաները որոշում են մասնագիտական  ամբիոնները:  

Թեզի կատարման համար նշանակվում է ղեկավար: Թեզի թեման և ղեկավարի 

թեկնածությունը ֆակուլտետի խորհրդի կողմից հաստատվում է ամփոփիչ ատեստա-

վորումից առնվազն 9 ամիս առաջ: Ավարտական աշխատանքները ղեկավարի գրավոր 

կարծիքի առկայությամբ ենթակա են գրախոսման առողջապահական, գիտական և 

հանրային առողջության ու դեղագիտության մագիստրոսի աստիճան ունեցող փորձառու 

մասնագետների կողմից, որոնց կազմը հաստատում է տվյալ ֆակուլտետի դեկանը: 

Գրախոսման կարգը հաստատում է ֆակուլտետի խորհուրդը: 

30. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը (նախագահ, տեղակալ և անդամ-

ներ) կազմվում է ըստ յուրաքանչյուր մասնագիտության: 

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահը նշանակվում է  

Համալսարանի ռեկտորի կողմից: Հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է առողջա-

պահության բնագավառի գործընկեր կազմակերպությունների, գերատեսչությունների, 

գիտական կազմակերպությունների մասնագետներից և գիտնականներից, որոնք, որպես   

կանոն,   Համալսարանի   աշխատողներ   չեն   և   երեք   տարի   անընդմեջ   չեն   եղել 

Համալսարանի ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ: 

31. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերն արձանագրում է քար-

տուղարը, որը հանձնաժողովի անդամ չէ և նշանակվում է Համալսարանի ռեկտորի 

հրամանով: 

32. Ամփոփիչ  ատեստավորման  հանձնաժողովի  կազմը  հաստատում  է  

Համալսարանի ռեկտորը՝ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները սկսելուց առնվազն 

10 օր առաջ: 
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33. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը կարող է կազմված լինել 

առարկայական քննական հանձնաժողովներից` յուրաքանչյուր ամփոփիչ քննության և 

մագիստրոսական թեզի պաշտպանության համար: Առարկայական քննական 

հանձնաժողովների կազմը հաստատում է ռեկտորը: 

34. Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ամփոփիչ քննության 

«Ռազմական բժշկություն» առարկայի բանավոր քննության հանձնաժողովի կազմը 

հաստատվում է ՀՀ Պաշտպանության նախարարի և ռեկտորի համատեղ հրամանով: 

35. Ամփոփիչ ատեստավորման, ինչպես նաև առարկայական քննական հանձնա-

ժողովների կազմում ընդգրկվում են Համալսարանի ռեկտորը և/կամ ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորը կամ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանը կամ նրա տեղակալը, ամբիոնների վարիչները, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատողներ, տվյալ ոլորտի կազմակերպություն-

ների, գիտական հաստատությունների, գերատեսչությունների և բուհերի մասնագետներ: 

Ամփոփիչ   ատեստավորման   և   առարկայական   քննական   հանձնաժողովների   

կազմի առնվազն 50 տոկոսը չպետք է լինի Համալսարանի աշխատող: 

Հաշվի առնելով առողջապահական բնագավառի մասնագիտությունների 

առանձնահատկությունները՝ Համալսարանի ռեկտոր կարող է հանձնաժողովի կազմը 

ձևավորվել այլ համամասնությամբ: 

36.  Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում 

ղեկավարվում է սույն կարգով, բարձրագույն բժշկական կրթության համապատասխան 

մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչով  և դրանց  հիման վրա 

հաստատության  կողմից  մշակված ուսումնամեթոդական փաստաթղթերով: 

37.  Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի գործառույթներն են` 

1) շրջանավարտի պատրաստման մակարդակի համապատասխանության ստու-

գումը բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների 

պահանջներին. 

2) ամփոփիչ  ատեստավորման  արդյունքներով  շրջանավարտին  որակավորում  

շնորհելու (կամ չշնորհելու) և նրան բարձրագույն կրթության համապատասխան դիպլոմ 

տալու (կամ չտալու) մասին որոշում կայացնելը. 
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3) տվյալ մասնագիտությամբ մասնագետների պատրաստման որակի հետագա 

բարելավման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակումը և ներկայացումը: 

38. Յուրաքանչյուր ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատանքի 

ժամանակացույցը, որը համաձայնեցվում է հանձնաժողովի նախագահի հետ, 

ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ հաստատում է Համալսարանի ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորը: Ամփոփիչ քննություններից կամ ավարտական 

թեզերի պաշտպանությունից առնվազն 10 օր առաջ այդ մասին տեղեկացվում է 

շրջանավարտներին: 

39. Դեկանի կարգադրությամբ և ռեկտորի հաստատմամբ ամփոփիչ ատեստա-

վորման են թույլատրվում այն շրջանավարտները, ովքեր ավարտել են կրթական 

ծրագրով ուսուցման լրիվ դասընթացը և հաջողությամբ հանձնել են ուսումնական 

ծրագրով նախատեսված բոլոր քննություններն ու ստուգարքները: 

40. Մինչև մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը կամ ամփոփիչ քննութ-

յունների սկսվելը ռեկտորը սահմանում է քննական հանձնաժողովին ներկայացվող 

փաստաթղթերի ցանկը (համապատասխան հրամաններ, շրջանավարտների ուսումնա-

ռությանը վերաբերող ամփոփ տվյալներ, դիպլոմի ղեկավարի և գրախոսողի(ների) 

կարծիքներ և այլն): 

41.  Ամփոփիչ   ատեստավորման   արդյունքները   գնահատվում   են   «գերա-

զանց», «լավ», «բավարար», «անբավարար» գնահատականներով` համալսարանում 

ընդունված գնահատման սանդղակով և ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 

նիստի արձանագրությունը կազմելուց հետո գնահատականները հայտարարվում են 

նույն օրը` մեկ ժամվա ընթացքում: 

42.  Ամփոփիչ ատեստավորման բոլոր քննությունների և մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանության դրական («բավարար», «լավ», «գերազանց») արդյունքների հիման վրա, 

որոնք ամրագրված են ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների 

արձանագրություններով, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է 

կայացնում՝ շրջանավարտին համապատասխան որակավորում շնորհելու և նրան 

բարձրագույն կրթության դիպլոմ տալու մասին: Բացասական («անբավարար») 

արդյունքի դեպքում շրջանավարտին որակավորում չի շնորհվում և բարձրագույն 

կրթության դիպլոմ չի տրվում: 
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43. Գերազանցության դիպլոմ տրվում է ամփոփիչ ատեստավորումները միայն 

«գերազանց» գնահատականով հանձնած այն շրջանավարտներին, ովքեր՝ 

ｰ ընդհանուր բժշկության և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետներում ապահովել են  

միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) հնարավոր առավելագույն արժեքի 90%-ը, 

ｰ դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատում ապահովել են միջին որակական 

գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքի 90%-ը և նույն ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայում՝ 95%-ը, 

ｰ հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում ապահովել են միջին 

որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքի 95%-ը: 

44. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումներն ընդունվում են 

հանձնաժողովների փակ նիստերում: Հանձնաժողովների բոլոր անդամները յուրաքան-

չյուր ուսանողի գնահատականը նշանակում են իրենց տրված անհատական նախնական 

տեղեկագրերում: Խմբի քննության ավարտին քարտուղարը, բոլոր անդամներից 

հավաքելով անհատական տեղեկագրերը, միջինացնում է գնահատականները և 

վերջնական տվյալները հանձնում նախագահին, որը հրապարակում է քննության 

վերջնական արդյունքները: 

45. Նախագահի բացակայության դեպքում Համալսարանի ռեկտորի ներկայաց-

մամբ և ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանով նշանակվում է փոխարինող: 

46. Ամփոփիչ քննությունների և մագիստրոսական թեզի պաշտպանության 

հանձնաժողովների բոլոր որոշումները քարտուղարի կողմից արձանագրվում են 

արձանագրությունների հատուկ մատյանում: Արձանագրությունները ստորագրում են 

հանձնաժողովի նախագահը և նիստին մասնակցած անդամները: Արձանագրությունները 

պահվում են համալսարանում : Արձանագրության մեջ նշվում են մագիստրոսական 

թեզերի կամ ամփոփիչ քննությունների գնահատականները, տրված հարցերը, հատուկ 

կարծիքները և այլն: Նշվում են նաև շնորհված որակավորումը, աստիճանը և 

Համալսարանն ավարտողի դիպլոմի տեսակը: 

47. Ամփոփիչ ատեստավորումից «անբավարար» գնահատական ստացած շրջան-

ավարտին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում անվճար տրվում է ակադեմիական 

տեղեկանք՝ Համալսարանի ռեկտորին շրջանավարտի կամ նրա լիազորված անձի կողմից 

դիմում ներկայացնելուց հետո:  
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48. Մագիստրոսական  թեզը  չպաշտպանած  կամ  ամփոփիչ  քննությունները  

(որևէ փուլ) չհանձնած, «անբավարար» ստացած շրջանավարտին մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանությունը կամ ամփոփիչ քննությունները թույլատրվում է վերահանձնել 

հաջորդ ուստարվա ավարտին կամ հետագա տարիներին այն առարկաներից, որոնք 

ներառված են եղել շրջանավարտի ավարտելու տարում գործող ուսումնական պլանում: 

Մագիստրոսական թեզը վերահանձնելու դեպքում շրջանավարտը համապատասխան 

ամբիոնից ստանում է թեզի նոր թեմա: Շրջանավարտն ամփոփիչ քննություններ 

վերահանձնում է միայն այն առարկաներից, որոնց քննությանը չի ներկայացել կամ 

ստացել է  «անբավարար» գնահատական: 

49. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի հաշվետվությունը հանձնա-

ժողովի նախագահի ներկայացմամբ քննարկվում է ֆակուլտետային խորհրդում: 

Մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման ուղղությամբ արված  

առաջարկությունների հիման վրա ամփոփիչ ատեստավորումն ավարտվելուց հետո 

հաշվետվությունը երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացվում է ՀՀ Կրթության և գիտության 

նախարարություն: Հաշվետվության պատճենը պահվում է Համալսարանում: 

 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 
 

50. Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքի բողոքարկման ընթացակարգային 

պահանջներն են՝ 

ա) ամփոփիչ միջառարկայական և առարկայական թեստային քննությունների 

գնահատականը բողոքարկվում է համաձայն «Ուսանողների գնահատման համակարգում 

ստուգարքների և քննությունների անցկացման ու հանձման կարգի». 

բ) շրջանավարտը գործնական ունակության, ամփոփիչ քննության կամ մագիս-

տրոսական թեզի գնահատականի բողոքարկումը կարող է ներկայացնել ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովի կամ առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ 

արդյունքները հրապարակելուց հետո 1 ժամվա ընթացքում. 

գ) գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի քննարկումը 

կազմակերպվում է նույն օրը. 

դ) գրավոր բողոքի քննարկմանը մասնակցում են Համալսարանի ուսումնա-

մեթոդական վարչության՝ հանձնաժողովների անդամ չհանդիսացող աշխատողը և 
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Համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի ներկայացուցիչը, որոնց թեկնածություն-

ները նախապես հաստատվում են ռեկտորի կողմից. 

ե) շրջանավարտի ներկայությամբ դիտվում է տեսաձայնագրությունը: Բողոքար-

կումից հետո բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծա-

մասնությամբ ընդունվում  է որոշումներից մեկը` 

ｰ գնահատականը թողնել անփոփոխ, 

ｰ գնահատականը բարձրացնել: 

զ) ընդունված որոշման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը 

ստորագրվում է հանձնաժողովի նախագահի, Համալսարանի ուսումնամեթոդական 

վարչության, ուսանողական խորհրդարանի ներկայացուցիչների և շրջանավարտի 

կողմից: Որոշմանը համաձայն չլինելու դեպքում գրավոր ներկայացվում է հատուկ 

կարծիք, որը կցվում է արձանագրությանը: 

է)   գնահատականի   փոփոխման   դեպքում   արձանագրությունների   հատուկ   

մատյանում կատարվում է համապատասխան գրառում: 

- - - 


