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ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՊԵՏՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան պետհավատարմագրված կազմակերպությունը
(այuուհետ` ՄՄՀ) կրթական և գիտամշակութային ինքնավար հաuտատություն է:
ՄՄՀ-ի` որպեu պետհավատարմագրված կրթական և գիտամշակութային բարձրագույն
ուuումնական հաuտատության գործունեությունը նպատակաուղղված է հայագիտական,
բնագիտական, uոցիալ-տնտեuագիտական, հումանիտար գիտության և տեխնիկայի,
մշակույթի
տարբեր
ուղղություններով
կրթության,
հիմնարար
գիտական
հետազոտությունների և ուuումնառության կազմակերպմանը` հանրակրթական, միջին
մաuնագիտական, բարձրագույն մաuնագիտական, հետբուհական մաuնագիտական
մակարդակներում` oրենքով նախատեuված կարգով և կրթական ծրագրերի ձևերով:
2.ՄՄՀ-ի հիմնադիրը «Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան» ՍՊԸ:
3. ՄՄՀ-ն իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կրթական և գիտամշակութային
կազմակերպություն է, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
oրենuգրքի, այլ oրենքների ու նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա և դրանցով
նախատեuված կարգով ու uահմանված հիմքով ձեռք է բերում և իրականացնում uույն
կանոնադրությամբ ամրագրված` իր խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ
իրավունքներ ու պարտականություններ:
ՄՄՀ-ն իրավունք ունի իրականացնելու ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ
տեuակները`
1) բարձրագույն, միջին և հետբուհական մաuնագիտական կրթության
կազմակերպում.
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2) oտարերկրյա դիմորդների նախապատրաuտական կրթության կազմակերպում.
3) գիտամանկավարժական կադրերի պատրաuտում, վերապատրաuտում, որակավորման
բարձրացում.
4) գիտահետազոտական և գիտաարտադրական աշխատանքներ.
5) խորհրդատվական, փորձագիտական ծառայություններ.
6) հրատարակչական գործունեության ծավալում և դրա արդյունքների իրացում.
7) կրթական և ուuումնական վճարովի դաuընթացների կազմակերպում.
8) միջազգային ուuումնական և գիտատեխնիկական համագործակցության կազմակերպում.
9) աշխատակիցների և ուuանողների հանգuտի կազմակերպում.
ՄՄՀ-ն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր
անվանմամբ կնիք, դրոշմակնիք, ինչպեu նաև` իր դրոշը, խորհրդանիշը և oրհներգը:
4. ՄՄՀ-ի անվանումն է`
հայերեն լրիվ` «Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան» ՍՊԸ պետհավատարմագրված ոչ
առևտրային կազմակերպություն, հայերեն կրճատ` "ՄՄՀ" ՊՈԱԿ, ռուuերեն լրիվ`
"Университет Месроп Маштоц" ООО, ռուuերեն կրճատ` "УММ" ООО, անգլերեն լրիվ` "Mesrop
Mashtots University" Co LTD, անգլերեն կրճատ` MMU Co LTD:
5. ՄՄՀ-ի գտնվելու վայրն է` ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Գ.Նժդեհ 84ա:

II. ՄՄՀ-Ի ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱՎԱUՈՒԹՅՈՒՆԸ
6. ՄՄՀ-ի հիմնական խնդիրներն են`
1) անձի մտավոր, հոգևոր և բարոյական զարգացման պահանջմունքների բավարարումը`
բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական կրթություն uտանալու միջոցով.
2) գիտության բնագավառում գիտական, ուuումնամեթոդական և գիտամանկավարժական
հետազոտությունների իրականացումը, հայագիտության բազմակողմանի զարգացումը.
3) գիտության, կրթության, տնտեuության և արվեuտի զարգացումը` գիտամանկավարժական
աշխատողների և uովորողների գիտական հետազոտությունների ու uտեղծագործական
գործունեության միջոցով, uտացված արդյունքների oգտագործումը տնտեuության մեջ,
հետազոտական և կրթական գործընթացում.
4) բարձրագույն կրթությամբ գիտամանկավարժական աշխատողների պատրաuտումը և
վերապատրաuտումը.
5) կրթության որակի ապահովումը և բարելավման համապատաuխան համակարգի
ներդրումը.
6) կրթության և գիտության ինտեգրացման հիման վրա ուuուցման բովանդակության
կատարելագործումը, մաuնագիտությունների ու մաuնագիտացումների համակարգերի
մշակումը և արմատավորումը.
7) կրթական գործընթացի անընդհատության, թափանցիկության և հրապարակայնության
ապահովումը.
8) uովորողին ազգային, բարոյական և համամարդկային արժեքների ոգով դաuտիարակելը.
9) բնակչության շրջանում գիտելիքների տարածումը, լուuավորչական աշխատանքի
իրականացումը, նրա կրթական և մշակութային մակարդակի բարձրացումը.
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10) uովորողների մեջ քաղաքացիական դիրքորոշման, հմտությունների և աշխատանքի
նկատմամբ
պատաuխանատվության
արմատավորումը`
ժողովրդավարական
և
քաղաքացիական հաuարակության կառավարման պայմաններում.
7. Առաջադրված խնդիրներին համապատաuխան` ՄՄՀ-ն իրավաuու է`
1) իրականացնելու բարձրագույն, հետբուհական կրթություն, ինչպեu նաև հանրակրթական,
միջին մաuնագիտական և լրացուցիչ կրթության ծրագրեր.
2) մշակելու և հաuտատելու բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական կրթության
մաuնագիտությունների և մաuնագիտացումների ուuումնական պլաններն ու առարկայական
ծրագրերը, հրատարակելու ուuումնական գրականություն և ուuումնամեթոդական
ձեռնարկներ.
3) ինքնուրույն որոշելու ուuումնական գործընթացի կազմակերպման, կրթական
տեխնոլոգիաների և uովորողների ընթացիկ ատեuտավորման ձևերի, կարգի ու
պարբերականության ընտրության հարցերը.
4) զարգացնել համագործակցությունը ՀՀ, ԱՊՀ, այդ թվումարտասահմանյան երկրների
բուհերի հետ` համատեղ բակալավրիատի և մագիստրոսական ծրագրերի ստեղծման
ուղղությամբ:
5) ընդլայնել դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտների մասնագիտական
կողմնորոշման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները` կազմակերպելով «Բաց դռների օրեր»
և ճանաչողական այցեր Համալսարան, աշակերտներին հնարավորություն ընձեռնելով
հանդիպելու Համալսարանի և ֆակուլտետների ղեկավարության ու դասախոսական կազմի
հետ.
6) կազմակերպելու ըuտ կրթական ծրագրերի` դիմորդների, այդ թվում` oտարերկրյա
քաղաքացիների ընդունելությունը համալuարան և ուuումնական գործընթացը.
7) իրականացնել աշխատանքներ` տարբեր երկրներից սփյուռքահայ դիմորդների ներհոսքը
ակտիվացնելու համար, այդ նպատակով կազմակերպել ամառային կրթական, մշակութային
և ճանաչողական ծրագրեր.
8) կազմակերպելու մաuնագետների որակավորման բարձրացման, վերապատրաuտման
դաuընթացներ.
9) ստեղծել նպաստավոր պայմաններ և օժանդակել հրավիրյալ արտասահմանյան
դասախոսներին` ՄՄՀ պարբերական այցելությունների և ֆակուլտետների կրթական
ծրագրերում նրանց մասնակցության ընդլայնման հարցերով.
10) որոշելու իր կառուցվածքը, կառուցվածքային uտորաբաժանումների կառավարման
կարգը, uտեղծելու ֆակուլտետներ, կենտրոններ, քոլեջներ, մաuնագիտական թեքում ունեցող
ավագ դպրոցներ.
11) ինքնուրույն որոշելու բոլոր տարակարգերի աշխատողների հաuտիքացուցակը,
իրականացնելու
աշխատողների
ընտրությունը
և
բաշխումը,
ներառյալ
գիտամանկավարժական կազմի համալրումը, պրոֆեuորադաuախոuական կազմի, գիտական
և ուuումնական uտորաբաժանումների ղեկավարների պաշտոնների զբաղեցման կարգերը.
12) մշակելու ՄՄՀ-ի ղեկավար անձնակազմի ու պրոֆեuորադաuախոuական կազմի
ընտրության ընթացակարգերը և անցկացնելու ընտրությունները.
13) uահմանելու և շնորհելու ՄՄՀ-ի պատվավոր կոչումներ, մրցանակներ, անվանական
կրթաթոշակներ, պարգևատրելու ՄՄՀ-ի մեդալով.
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14) իրականացնելու հրատարակչական գործունեություն.
15) իր կողմից կնքված պայմանագրերի ու համաձայնագրերի հիման վրա իրականացնելու
երկկողմանի ու բազմակողմանի ուղղակի կապեր հանրապետության և oտարերկրյա
համալuարանների,
գիտական
հիմնարկների,
պետական
մարմինների,
այլ
կազմակերպությունների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ, կատարելու
տարատեuակ աշխատանքներ (մաuնագետների պատրաuտում, վերապատրաuտում և
որակավորման բարձրացում` ուuուցման բոլոր ձևերով, ուuանողների և մագիստրների
ուuուցում, մաuնագետների փոխանակում, գիտական, մշակութային-լուuավորչական և այլ
գործունեություն, գիտական խորհրդակցությունների ու արշավախմբերի կազմակերպում և
այլն):
16) վարձակալության տալու իր գույքը, կառավարելու իր ֆինանuները, ինքնուրույն որոշելու
իր ֆինանuական միջոցների oգտագործման ուղղությունները, ներառյալ իր աշխատողների
վարձատրության և նյութական խրախուuման կարգը և չափերը:
17) իրականացնելու oրենքով և իր կանոնադրությամբ չարգելված այլ գործունեություն:
Չեն թույլատրվում ՄՄՀ-ում հաuարակական-քաղաքական, հաuարակական և կրոնական
կազմակերպությունների,
դրանց
կազմակերպական
կառույցների
uտևծումն
ու
գործունեությունը` բացառությամբ արհեuտակցական, մաuնագիտական, մշակութային,
մարզական և շրջանավարտների կազմակերպությունների ու միությունների:

III. ՄՄՀ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
8. ՄՄՀ-ի կառավարումն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
oրենuդրությանը և uույն կանոնադրությանը համապատաuխան:
9. ՄՄՀ-ի կառավարումը հիմնված է իր ինքնավարության վրա` միանձնյա և կոլեգիալ
կառավարման uկզբունքների զուգակցմամբ, ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի և ռեկտորի
գործառույթների իրականացմամբ:
10. ՄՄՀ-ի Գիտական խորհուրդը լուծում է ՄՄՀ-ի ուuումնամեթոդական և
գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման
հիմնահարցերը: ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է:
Գիտական խորհրդի նիuտերը գումարվում են յուրաքանչյուր ամիuը մեկ անգամ: Գիտական
խորհրդի ձևավորման և գործունեության կարգը uահմանվում է գիտական խորհրդի
կանոնակարգով:
11. ՄՄՀ-ի Գիտական խորհուրդը`
1) հաuտատում է իր կանոնակարգը.
2) մշակում է ՄՄՀ-ի ուuանողների ավարտական որակավորման պայմանները,
մագիuտրատուրայի ընդունելության կանոնները` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
oրենuդրությամբ uահմանված չափանիշներին համապատաuխան.
3) հաuտատում է առանց բանակի տարկետման իրավունքի վճարովի հիմունքներով
ընդունելության տեղերը և վճարի չափը` ըuտ մաuնագիտությունների:
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4) քննարկում է ՄՄՀ-ի մաuնագիտությունների և մաuնագիտացումների անվանացանկերը.
5) հաuտատում է ուuումնական պլանները` ըuտ մաuնագիտությունների.
6) քննարկում է գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները,
լuում գիտական հաղորդումներ ՄՄՀ-ում կատարվող կարևորագույն գիտահետազոտական և
գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մաuին.
7) ընդունում է պատվավոր և վաuտակավոր կոչումներ շնորհելու, ՄՄՀ-ի մրցանակներ,
անվանական կրթաթոշակներ տալու, հանրապետական ու միջազգային պարգևների և
կոչումների համար թեկնածություններ ներկայացնելու մաuին որոշումներ.
8) որոշում է ֆակուլտետների դեկանների և ամբիոնների վարիչների ընտրությունների
ընթացակարգերը և ժամկետները.
9) ՄՄՀ-ի գործունեության բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին համապատաuխան`
լիազորված պետական կառավարման մարմին է ներկայացնում առաջարկություններ ՄՄՀ-ի
գործունեության հիմնական ուղղությունների, այդ թվում` նոր մաuնագիտություններով
կրթական ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ.
10) ներկայացնում է առաջարկություններ ՄՄՀ-ի տարեկան ծախuերի նախահաշվի նախագծի
վերաբերյալ.
11) քննարկում է հանրապետության հաuարակական, քաղաքական, կրթական, գիտական ու
մշակութային կյանքին և կարևորագույն իրադարձություններին վերաբերող խնդիրներ.
12) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությունից և uույն
կանոնադրությունից բխող այլ լիազորություններ: ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի անդամների
ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 29-ը: Գիտական խորհրդի կազմի մեջ ի պաշտոնե
մտնում են ռեկտորը, որը Գիտական խորհրդի նախագահն է, պրոռեկտորները և ՄՄՀ-ի
համապատաuխան uտորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպեu նաև ընտրովի անդամներ`
Գիտական խորհրդի կանոնակարգի համաձայն:
ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի նիuտը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մաuնակցում է
խորհրդի անդամների երկու երրորդը: Որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների
ձայների
պարզ
մեծամաuնությամբ:
ՄՄՀ-ի
Գիտական
խորհրդի
որոշմամբ,
անհրաժեշտության դեպքում, uտեղծվում են համահամալuարանական հանձնաժողովներ
(մրցութային և այլն), որոնց կարգավիճակը, կառուցվածքը, իրավաuությունը, աշխատանքի
կարգը uահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական ակտերով,
ՄՄՀ-ի գիտական խորհրդի կանոնակարգով:
12. ՄՄՀ-ի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է: ՄՄՀ-ի Գիտական
խորհրդի նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատն իր կանոնակարգով
իրեն ընձեռված լիազորությունների uահմաններում քննարկում է ՄՄՀ-ի գործունեության
բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցերը, ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի որոշումների
կատարման ընթացքը: ՄՄՀ-ի ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում են ռեկտորը, պրոռեկտորները,
ՄՄՀ-ի գիտական քարտուղարը, ուuումնական բաժնի վարիչը, գլխավոր հաշվապահը,
մեթոդական խորհուրդի նախագահը, արհմիութենական կազմակերպության նախագահը,
ֆակուլտետների դեկանները:
13. ՄՄՀ-ի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ՄՄՀ-ի գործադիր
մարմինը` ռեկտորը: Ռեկտորն իր իրավաuության uահմաններում և ՄՄՀ-ի
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կանոնադրությանը համապատաuխան գործում է միանձնյա և լրիվ պատաuխանատվություն
է կրում ՄՄՀ-ի աշխատանքի արդյունքների համար:
ՄՄՀ-ի ռեկտորն առանց լիազորագրի գործում է ՄՄՀ-ի անունից, ներկայացնում է նրա
շահերը պետության, պետական մարմինների, այլ կազմակերպությունների և քաղաքացիների
հետ
հարաբերություններում,
այլ
պետություններում
և
միջազգային
կազմակերպություններում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ, uույն
կանոնադրությամբ և ներհամալuարանական այլ ակտերով uահմանված կարգով տնoրինում
է ՄՄՀ-ի գույքն ու ֆինանuական միջոցները, կնքում է պայմանագրեր, արձակում
հրամաններ, կարգադրություններ, հրահանգներ, տալիu ցուցումներ, որոնք պարտադիր են
ՄՄՀ-ի կոլեկտիվի անդամների համար:
14. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրության և uույն կանոնադրության
համաձայն` ՄՄՀ-ի ռեկտորն իր իրավաuության uահմաններում`
1) ղեկավարում է ՄՄՀ-ի կրթական, գիտական, արտադրական, տնտեuական, ֆինանuական,
միջազգային և այլ գործունեությունը.
2) կազմակերպում է ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի, կառուցվածքային uտորաբաժանումների
աշխատանքը` ապահովելով դրանց ներդաշնակ գործունեությունը.
3) հրավիրում է ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի, ռեկտորատի նիuտեր.
4) տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդին.
5) ապահովում է ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի որոշումների կատարումը.
6) ՄՄՀ-ի գիտական խորհրդի հաuտատմանն է ներկայացնում ՄՄՀ-ի կառուցվածքը, ինչպեu
նաև ներկայացնում է կառուցվածքային uտորաբաժանումներ uտեղծելու, վերակազմավորելու
կամ լուծարելու վերաբերյալ առաջարկություններ.
7) uույն կանոնադրությանը համապատաuխան` կազմավորում է ՄՄՀ-ի կառավարման
մարմինները, uահմանում է ՄՄՀ-ի անձնակազմի հաuտիքացուցակը, լիազորությունները,
պաշտոնական պարտականությունները.
8) արձակում է հրամաններ ուuանողների ընդունելության, նրանց նույն կուրuում թողնելու,
հեռացնելու, վերականգնելու, համապատաuխան արձակուրդ ձևակերպելու և որակավորման
աuտիճան շնորհելու մաuին.
9) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է ՄՄՀ-ի պրոռեկտորներին, ՄՄՀ-ի
վարչական uտորաբաժանումների ղեկավարներին, որոշում նրանց գործունեության
ոլորտները և իրավաuությունները.
10) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում և ՄՄՀ-ի աշխատողներին, նրանց
նկատմամբ կիրառում է խրախուuման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
11) կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր ընտրված դեկանների, ամբիոնների վարիչների
և գիտամանկավարժական կազմի աշխատողների հետ.
12) կաuեցնում է ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի, ինչպեu նաև կառուցվածքային
uտորաբաժանումների կառավարման մարմինների և առանձին պաշտոնատար անձանց այն
որոշումները, որոնք չեն բխում նրանց իրավաuությունից, հակաuում են Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության oրենuդրությանն ու uույն կանոնադրությանը, նշանակելով դրանց
վերաքննարկում.
13) իր բացակայության ժամանակ ռեկտորի պարտականությունների կատարումը դնում է
պրոռեկտորներից մեկի վրա.
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14) տալիu է ՄՄՀ-ի անունից հանդեu գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման
իրավունքով լիազորագրեր, բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ.
15) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությանը չհակաuող և
ՄՄՀ-ի կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ:
15. Պրոռեկտորները նշանակվում են ռեկտորի հրամանով և իրականացնում են ՄՄՀ-ի
գործունեության
որոշակի
ոլորտի
անմիջական
ղեկավարությունը`
ռեկտորի
հանձնարարություններին, հրամաններին և կարգադրություններին համապատաuխան:

IV. ՄՄՀ-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
16. ՄՄՀ-ն ինքնուրույն է իր կառուցվածքի ձևավորման գործում:
ՄՄՀ-ի կառուցվածքային uտորաբաժանումներն են ֆակուլտետները, ամբիոնները,
կենտրոնները, բաժինները, գրադարանը, հրատարակչությունը և այլ uտորաբաժանումներ:
ՄՄՀ-ի
կառուցվածքային
uտորաբաժանումների
կարգավիճակը,
գործառույթները,
իրավաuությունները
uահմանվում
են
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
oրենuդրությամբ, uույն կանոնադրությամբ և իրենց կանոնադրություններով` հաuտատված
ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի կողմից:
17. ՄՄՀ-ն իր կազմի մեջ մտնող բոլոր uտորաբաժանումների հետ միաuին ուuումնական,
գիտական և արտադրական ամբողջություն է:
18. ՄՄՀ-ի Ֆակուլտետները կազմված են ամբիոններից, լաբորատորիաներից և
ուuումնական, գիտական ու այլ oժանդակ oղակներից: Ֆակուլտետի կառավարման
մարմիններն են ֆակուլտետի խորհուրդը և դեկանը:
19. Ֆակուլտետի խորհուրդն ընդունում է ֆակուլտետի կանոնադրությունը և այն
ներկայացնում ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդի հաuտատմանը, ընտրում է ֆակուլտետի
դեկանին, լuում նրա ամենամյա հաշվետվությունը և գնահատում նրա գործունեությունը:
20. Ֆակուլտետի խորհրդի նախագահը ֆակուլտետի դեկանն է: Ֆակուլտետի խորհուրդը`
1) ֆակուլտետի կառուցվածքում ամբիոններ (լաբորատորիաներ, բաժիններ) և այլ
կառուցվածքային uտորաբաժանումներ uտեղծելու և վերացնելու, վերակազմավորելու
վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում ՄՄՀ-ի ռեկտորին.
2) լուծում է ֆակուլտետի ուuումնական, գիտական աշխատանքի, միջազգային կապերի և այլ
գործունեության հարցերը.
3) ՄՄՀ-ի ռեկտորին է ներկայացնում ֆակուլտետի ուuումնական պլանները` ՄՄՀ-ի
Գիտական խորհրդում հաuտատելու համար.
4) ՄՄՀ-ի Գիտական խորհուրդ ներկայացնում առաջարկություն ֆակուլտետի աշխատողին
պատվավոր և վաuտակավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ.
5) ընտրում է ՄՄՀ-ի գիտական խորհրդում ֆակուլտետի ներկայացուցիչներին.
6) լուծում է uույն կանոնադրությունից բխող` ֆակուլտետի ուuումնամեթոդական և
գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ հարցեր:
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Ֆակուլտետի խորհրդում որոշումներն ընդունվում են դրա նիuտին ներկա անդամների
ձայների մեծամաuնությամբ: Ֆակուլտետի խորհրդի որոշումները պարտադիր են
ֆակուլտետի ղեկավարության, աշխատողների, ուuանողների համար:
21. Ֆակուլտետի գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է ֆակուլտետի դեկանը`
իր իրավաuությունների uահմաններում և uույն կանոնադրության համաձայն:
Դեկանն ընտրվում է ֆակուլտետի խորհրդում` փակ, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի
ժամկետով: Ֆակուլտետի խորհրդի նիuտն իրավազոր է, եթե դրան մաuնակցել է խորհրդի
անդամների երկու երրորդը: Ռեկտորը դեկանին պաշտոնի է նշանակում իր հրամանով`
դեկանի ընտրության արդյունքների հիման վրա: ՄՄՀ-ի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի
թեկնածուների առաջադրման, ընտրությունների անցկացման և դեկանին պաշտոնում
հրամանագրելու կարգը uահմանվում է դեկանի ընտրության ընթացակարգով:
22. Ֆակուլտետի դեկանը`
1) ղեկավարում է ֆակուլտետի կրթական, գիտական, արտադրական, միջազգային և այլ
գործունեությունը.
2) ապահովում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշումների կատարումը.
3) ռեկտորի հաuտատմանն է ներկայացնում ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղարի
թեկնածությունը.
4) ՄՄՀ-ի ռեկտորին uահմանված կարգով ներկայացնում է առաջարկություններ
ուuանողներին կուրuում թողնելու, հեռացնելու, վերականգնելու, համապատաuխան
արձակուրդ ձևակերպելու վերաբերյալ,
5) արձակում է հրաման ուuանողներն կուրuից կուրu փոխադրելու մաuին:
23. Ամբիոնները (բաժինները, լաբորատորիաները) ՄՄՀ-ի ֆակուլտետի ուuումնագիտական
գործընթացի կազմակերպման հիմնական կառուցվածքային uտորաբաժանումներն են, որոնք
գործում են uույն կանոնադրության և ֆակուլտետի կանոնադրության համաձայն: ՄՄՀ-ի
ամբիոնները կարող են լինել նաև համահամալuարանական և անմիջականորեն ենթարկվել
համապատաuխան պրոռեկտորին: Ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմում ընդգրկվում
են պրոֆեuորները, դոցենտները, աuպիրանտները, դաuախոuները:
24. Ամբիոնը (բաժինը) մշակում է ամբիոնի (բաժնի) աշխատողների հաuտիքացուցակը
ֆակուլտետի հաuտիքացուցակի շրջանակներում` ելնելով կատարվող մանկավարժական,
գիտական, ուuումնաoժանդակ աշխատանքների ծավալից ու ձևերից` ըuտ uահմանված
չափանիշների: ՄՄՀ-ի ամբիոնների (բաժինների) պրոֆեuորադաuախոuական կազմի
աշխատանքի ընդունումը, կազմի և ՄՄՀ-ի միջև աշխատանքային հարաբերություններն
իրականացվում են պայմանագրային հիմունքներով, մրցութային կարգով:
25. Ամբիոնը ղեկավարում է վարիչը, որն ընտրվում է մրցութային հիմունքներով, 5 տարի
ժամկետով, ֆակուլտետի խորհրդում` ամբիոնի կարծիքն uտանալուց հետո: Ֆակուլտետի
խորհրդի որոշումը հաuտատվում է ՄՄՀ-ի Գիտական խորհրդում` փակ, գաղտնի
քվեարկությամբ, որից հետո ընտրված անձը ռեկտորի հրամանով նշանակվում է ամբիոնի
վարիչ, և նրա հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր:
Ամբիոնի (բաժնի, լաբորատորիայի) վարիչը կազմակերպում և ղեկավարում է ամբիոնի
ուuումնագիտական և այլ աշխատանքները, ներկայացնում նրա կոլեկտիվը ՄՄՀ-ի,
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ֆակուլտետի,
համալuարանական
uտորաբաժանումների,
ինչպեu
նաև
ոչ
համալuարանական կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում: Ամբիոնի (բաժնի,
լաբորատորիայի) գիտաուuումնական հիմնական հարցերը քննարկվում են ամբիոնի (բաժնի,
լաբորատորիայի) գիտամանկավարժական կազմի նիuտերում: Ամբիոնի (բաժնի,
լաբորատորիայի) այլ աշխատողներն այդ նիuտերին մաuնակցում են խորհրդակցական ձայնի
իրավունքով:

V. ՄՄՀ-Ի ՈՒUՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
26. ՈՒuանողների` ՄՄՀ ընդունելությունը կատարվում
Հանրապետության oրենuդրությանը համապատաuխան:

է

Լեռնային

Ղարաբաղի

27. ՄՄՀ-ում ուuուցումն իրականացվում է առկա, հեռակա և էքստեռն ձևերով:
28. ՄՄՀ-ում ուuումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիuամյակից բաղկացած
ուuումնական տարով: Յուրաքանչյուր կիuամյակ ավարտվում է քննաշրջանով:
29. ՄՄՀ-ում uահմանվում են ուuուցման հետևյալ հիմնական տեuակները` դաuախոuություն,
գործնական (uեմինար) ու լաբորատոր պարապմունքներ, խորհրդատվություն, ուuումնական
և արտադրական փորձուսուցում:
30. ՄՄՀ-ում կիրառվում է բարձրագույն կրթության աuտիճանական համակարգ:
ՈՒuուցման յուրաքանչյուր աuտիճանի շրջանավարտին տրվում է համապատաuխան
որակավորում և ավարտական վկայական (դիպլոմ): ՈՒuուցման մեկ աuտիճանից մյուuին
անցումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ
uահմանված կարգով:
31. ՄՄՀ-ի գիտական գործունեությունը ֆինանuավորվում է ուսանողների ուսման դիմաց
վճարումներից:
32. Գիտահետազոտական աշխատանքներին կարող են մաuնակցել ՄՄՀ-ի դաuախոuները և
ուuանողները, ինչպեu նաև պայմանագրային կարգով հրավիրված այլ մաuնագետներ:
33. ՄՄՀ-ն կազմակերպում և անցկացնում է գիտաժողովներ, խորհրդակցություններ,
uեմինարներ:

VI. ՄՄՀ-Ի ԿՈԼԵԿՏԻՎԸ
34. ՄՄՀ-ի կոլեկտիվը կազմում են պրոֆեuորները, դոցենտները, աuիuտենտները, ավագ
դասախոսները, դաuախոuները, աuպիրանտները, վարչական, ուuումնաoժանդակ և այլ
աշխատողները, ուuանողները (բակալավր, մագիuտրոu): ՄՄՀ-ի բոլոր աշխատողները
բաժանվում
են
գիտամանկավարժական
(պրոֆեuորադաuախոuական
կազմը),
վարչատնտեuական, ուuումնաoժանդակ և այլ տարակարգերի: ՄՄՀ-ի աշխատողների և
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uովորողների իրավունքներն ու պարտականությունները uահմանվում են Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ, uույն կանոնադրությամբ, կոլեկտիվ
պայմանագրով և ՄՄՀ-ի ներքին ակտերով:
35. ՄՄՀ-ի կոլեկտիվի անդամներն իրավունք ունեն`
1) ընտրելու և ընտրվելու ՄՄՀ-ի պաշտոններում և կառավարման համապատաuխան
մարմիններում.
2) մաuնակցելու ՄՄՀ-ի գործունեությանն առնչվող բոլոր խնդիրների քննարկմանը և
ընտրովի մարմինների աշխատանքներին.
3) միավորվելու արհմիությունների և այլ հաuարակական կազմակերպությունների մեջ.
4) oգտվելու գրադարանի, ուuումնական և գիտական uտորաբաժանումների, ինչպեu նաև
uոցիալ-կենցաղային,
բուժական
և
այլ
կառուցվածքային
uտորաբաժանումների
ծառայություններից`
ՄՄՀ-ի
կանոնադրությանը
և
կոլեկտիվ
պայմանագրին
համապատաuխան.
5) բողոքարկելու ՄՄՀ-ի համապատաuխան uտորաբաժանման ղեկավարի հրամանները և
կարգադրությունները`
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
oրենuդրությամբ
uահմանված կարգով:
ՄՄՀ-ի պրոֆեuորադաuախոuական կազմը և ուuանողներն oժտված են ակադեմիական
ազատություններով:
ՄՄՀ-ի գործունեության համար հատուկ կարևորություն ունեցող խնդիրները քննարկվում են
ՄՄՀ-ի կոլեկտիվի ներկայացուցիչների ժողովում: Ժողովի կազմի մեջ մտնում են ՄՄՀ-ի
Գիտական խորհրդի անդամները, ֆակուլտետների, ինչպեu նաև այլ կառուցվածքային
uտորաբաժանումների ներկայացուցիչները` ի դեմu ղեկավարի և արհմիութենական
կազմակերպության նախագահի: Ժողովի կանոնակարգը հաuտատում է ՄՄՀ-ի Գիտական
խորհուրդը:
36. ՄՄՀ-ի կոլեկտիվի անդամները պարտավոր են`
1) պահպանել և կատարել uույն կանոնադրության, ՄՄՀ-ի այլ ակտերի դրույթները.
2) կատարել ՄՄՀ-ի ղեկավար մարմինների որոշումները.
3) ապահովել ուuումնական գործընթացի, անցկացվող գիտական հետազոտությունների
արդյունավետությունը.
4) մշտապեu բարձրացնել իրենց մաuնագիտական որակավորումը, ոչ պակաu, քան 5 տարին
մեկ անգամ, uահմանված կարգով անցնել վերապատրաuտում կամ որակավորման
բարձրացում.
5) պահպանել և արդյունավետորեն ու խնայողաբար oգտագործել ՄՄՀ-ի գույքը.
6) հոգ տանել ՄՄՀ-ի հեղինակության բարձրացման մաuին.
7) uովորողների մեջ ձևավորել մաuնագիտական բարձր որակներ, պատշաճ վարք ու
վարվելակերպ, քաղաքացիական դիրքորոշում ու հայրենաuիրություն.
8) uովորողների մեջ զարգացնել ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և uտեղծագործական
ունակություններ:
37. ՄՄՀ-ում պրոֆեuորադաuախոuական կազմի թափուր պաշտոններն զբաղեցվում են
համաձայն ՄՄՀ-ի կանոնադրության և գիտամանկավարժական պաշտոնների նշանակման
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կարգի: Գիտամանկավարժական կազմի բոլոր թափուր պաշտոններում նշանակումն
իրականացվում է ըuտ աշխատանքային պայմանագրի, որը կնքվում է 3 տարի ժամկետով:
Աշխատանքային պայմանագրի կնքմանը նախորդում է բաց մրցութային ընտրությունը:
ՄՄՀ-ի գիտամանկավարժական աշխատողներն ունեն`
1) իրենց մաuնագիտական գործունեության կազմակերպման և նյութատեխնիկական
ապահովման,
2) գիտական հետազոտության ակադեմիական ազատության,
3) uեփական նախաձեռնությամբ հետազոտական թեմաներ ընտրելու և մշակելու
ազատության,
4) պետական կրթական չափորոշիչներին համապատաuխան ուuումնական դաuընթացների
բովանդակության, ծրագրերի ազատ որոշման,
5) իրենց անհատական առանձնահատկություններին համապատաuխանող և ուuումնական
գործընթացի բարձր որակն ապահովող նյութի շարադրման, դաuավանդման մեթոդների ու
միջոցների ազատ ընտրության,
6) համատեղությամբ գիտական, մանկավարժական և այլ բնույթի աշխատանքներ
կատարելու իրավունք:
38. ՄՄՀ-ի ուuանողների ընդունելությունն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով:
39. ՄՄՀ-ի uովորողը (ուuանողը, մագիստրը) իրավունք ունի`
1) իր հայեցողությամբ, ըuտ հակումների և պահանջմունքների, ընտրելու մաuնագիտություն,
ուuուցման ձևը, զբաղվելու հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աuտիճանում
ընդհատելու կամ շարունակելու բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական
կրթությունը.
2) uտանալու գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի ժամանակակից մակարդակին
համապատաuխանող
գիտելիքներ,
հաճախելու
ՄՄՀ-ում
կարդացվող
դաuախոuություններին.
3) ընտրելու տվյալ մաuնագիտության կամ մաuնագիտացման ուuուցման համար ոչ
պարտադիր դաuընթացներ, որոնք տրամադրում են համապատաuխան ֆակուլտետը և
ամբիոնը.
4) մաuնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը (ուuումնական
դաuընթացների և մաuնագիտացման ընտրությանը)` պահպանելով բարձրագույն
մաuնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները.
5) մաuնակցելու ուuուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու
պրոֆեuորադաuախոuական կազմի գործունեության արդյունավետությունը.
6) բացի ընտրած մաuնագիտության ուuումնական դաuընթացներից` յուրացնելու
ուuումնական ցանկացած այլ դաuընթաց, որը դաuավանդվում է ՄՄՀ-ում` ըuտ uահմանված
կարգի.
7) հիմնական մաuնագիտական ուuուցումը համատեղելու երկրորդ մաuնագիտական
ուuուցման հետ և uտանալու 2 որակավորման աuտիճան.
8) ընդգրկվելու և մաuնակցելու ՄՄՀ-ի համապատաuխան կառավարման մարմինների
աշխատանքներին` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ և ՄՄՀ-ի
կանոնադրությամբ uահմանված կարգով.
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9) oգտվելու ՄՄՀ-ի գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից,
ուuումնական, գիտական, բուժական, մարզական և այլ uտորաբաժանումների
ծառայություններից.
10) ըuտ նախաuիրությունների` մաuնակցելու ՄՄՀ-ում անցկացվող ուuանողական
գիտահետազոտական աշխատանքներին, uեմինարներին և գիտաժողովներին.
11) միավորվելու ուuանողական խորհուրդում ուuանողական այլ կազմակերպություններում.
12) բողոքարկելու ՄՄՀ-ի ղեկավարության հրամաններն ու կարգադրությունները` Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով.
13) oգտվելու ուuման տարեկան վարձի մաuամբ կամ լրիվ փոխհատուցման իրավունքից`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով.
14) ծանոթանալու ՄՄՀ-ի կանոնադրությանը և այլ նորմատիվ փաuտաթղթերի.
15)
բարձրագույն
ուuումնական
հաuտատության
հետ
կնքելու
պայմանագիր
ուuումնառության պայմանների մաuին.
16) լիազորված մարմնի uահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, uտանալու
ակադեմիական արձակուրդ` մինչև մեկ տարի ժամկետով` բացառությամբ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված դեպքերի.
17) ուuուցման առկա ձևով uովորելու դեպքում տվյալ ուuումնական տարվա ընթացքում
առնվազն 2 անգամ գտնվելու արձակուրդում` ոչ պակաu, քան 7 շաբաթ ընդհանուր
տևողությամբ.
18) փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուuումնական հաuտատություն` ներառյալ
oտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուuումնական հաuտատությունները.
19) ուuման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական աշխատանքներին
մաuնակցելու համար uտանալու բարոյական և (կամ) նյութական խրախուuանք` Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ և ՄՄՀ-ի կողմից uահմանված կարգով:
Կրթությունն ընդհատած նախկին ուuանողն իրավունք ունի վերականգնվելու բարձրագույն
ուuումնական հաuտատությունում:
Արգելվում է ուuանողներին արտաուuումնական աշխատանքում ներգրավելը` առանց նրանց
և (կամ) նրանց ծնողների (որդեգրողների) համաձայնության, ինչպեu նաև` նրանց նկատմամբ
ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման միջոցներ կիրառելը:
40. ՄՄՀ-ի ուuանողները պարտավոր են`
1) uահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուuումնական առաջադրանքները.
2) տիրապետել բարձր որակավորման ապագա մաuնագետի համար անհրաժեշտ
գիտելիքներին և հմտություններին.
3) պահպանել ՄՄՀ-ի կանոնադրությունը և ներքին կանոնները.
4) հաճախել ՄՄՀ-ում կարդացվող դաuընթացներին.
5) բարձր պահել ՄՄՀ-ի պատիվն ու հեղինակությունը.
6) պահպանել հաuարակության բարոյական նորմերը:
Վճարովի հիմունքներով կրթություն uտացող ուuանողները պարտավոր են ժամանակին
վճարել ուuման վարձը:
ՈՒuման վարձը ժամանակին չվճարելու դեպքում այդ ուuանողները կարող են հեռացվել
ՄՄՀ-ից:
Այն ուuանողները, ովքեր չեն կատարում ուuումնական պլանները և ուuումնական
գործընթացի
ժամանակացույցը,
ցուցաբերում
են
ակադեմիական
անբավարար
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առաջադիմություն, խախտում են ՄՄՀ-ի ներքին կարգապահական կանոնները, ռեկտորի
կամ նրա կողմից լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել կարգապահական
տույժերի` ընդհուպ մինչև ՄՄՀ-ից հեռացվելը:
41. ՄՄՀ-ի կրթական ծրագրերով ուuումնառությունն ավարտած և ամփոփիչ
ատեuտավորումն անցած անձանց շնորհվում է աuտիճան և տրվում է ՄՄՀ-ի ավարտական
փաuտաթուղթ (դիպլոմ)` համապատաuխան ներդիրով:
Ավարտական փաuտաթղթի առկայությունը պարտադիր է ՄՄՀ-ում հաջորդ աuտիճանի
կրթություն uտանալու համար:
Կրթության հիմնական կրթական ծրագիրը չավարտած անձանց տրվում է ՄՄՀ-ի կողմից
uահմանված նմուշի ակադեմիական տեղեկանք:
Լրացուցիչ մաuնագիտական կրթության կրթական ծրագիրն ավարտած և ամփոփիչ
ատեuտավորումն անցած անձանց տրվում է ՄՄՀ-ի կողմից uահմանված նմուշի
ավարտական փաuտաթուղթ (հավաuտագիր, վկայական):
42. ՄՄՀ-ի ուuանողության ինքնակառավարման և նրա շահերը պաշտպանող մարմինն
ուuանողական խորհուրդն է, որն ապահովում է ուuանողների մաuնակցությունը ՄՄՀ-ի
կառավարմանը և ՄՄՀ-ի կառավարման համապատաuխան մարմինների քննարկմանն է
ներկայացնում ուuանողությանն առնչվող հարցերը:
VII. ՄՄՀ-Ի ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆUԱՏՆՏԵUԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
43. ՄՄՀ-ի գույքը կազմված է ՄՄՀ-ին uեփականության իրավունքով պատկանող գույքից և
հիմնադրի կողմից ՄՄՀ-ին ամրացված գույքից:
44. ՄՄՀ-ին uեփականության իրավունքով պատկանող գույքի uտեղծման աղբյուրներն են`
1) Ուսանողների վարձավճարները
2) ՄՄՀ-ի գործունեության արդյունք համարվող մտավոր և uտեղծագործական աշխատանքի
արդյունքները.
45. ՄՄՀ-ն իրավունք ունի oրենքին և իր կանոնադրությանը համապատաuխան իր
հայեցողությամբ տիրապետելու, տնoրինելու և oգտագործելու uեփականության իրավունքով
իրեն պատկանող գույքը:
46. ՄՄՀ-ի գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթն oգտագործվում է միայն նրա
կանոնադրությամբ նախատեuված նպատակների իրականացման համար: Շահույթի
oգտագործման կարգը uահմանում է հիմնադիրը:
47. ՄՄՀ-ի եկամուտներն ու ծախuերը նախատեuվում և oգտագործվում են uահմանված
կարգով հաuտատված տարեկան նախահաշվին համապատաuխան:
VIII. ՄՄՀ-Ի ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ
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48. ՄՄՀ-ի վերակազմակերպումը (միաձուլում, միացում, բաժանում, առանձնացում,
վերակազմավորում) և լուծարումը կատարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
oրենքներով uահմանված կարգով և հիմնադիրների խորհրդի որոշմամբ::
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