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«ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ («ՀՈւՄԿ» ԿՀ) ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 
 

 

1. «ՀՈւՄԿ» ԿՀ-ի 041101.00.7 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» 

մասնագիտությամբ մագիստրատուրա կարող են ընդունվել պետական, 

ինչպես նաև պետական հավատարմագրում ունեցող ոչ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների  շրջանավարտները՝ 

մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու, 

ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու, մասնագիտական 

գործնական, նորարարական, տեխնոլոգիական զարգացումներ ու նոր 

հնարավորություններ ընկալելու ունակություններ ձեռք բերելու եւ 

մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար:   

 

2. Այն ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են ուսումը համատեղել 

աշխատանքի հետ, ուսուցումը կազմակերպվում է երկրորդ հերթով: 
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3. Ուսուցումը վճարովի է: Հատուկ դեպքերում սոցիալապես խիստ անապահով և 

հաշմանդամ դիմորդների համար տնօրինությունը կարող է սահմանել ուսման 

վարձի զեղչեր: 
 

4. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կողմից զանգվածային լրատվության միջոցներով տրվում է  

հայտարարություն` ընդունելության տեղերի եւ կանոնների վերաբերյալ: 

Ընդունելությունն իրականացվում է բանավոր հարցազրույցի արդյունքների 

հիման վրա: 
 

5. Օտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացիություն չունեցող անձինք 

մագիստրատուրա կարող են  ընդունվել միջպետական եւ միջգերատեսչական 

պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի 

հաշվին, ինչպես նաեւ վճարովի հիմունքներով սեփական նախաձեռնությամբ: 
 

6. Հարցազրույցով անցած դիմորդների հրամանագրումը կատարվում է միայն ըստ 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ սահմանած կարգի ուսման վարձի վճարումից հետո: 

 

7. Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են տվյալ տարվա հունիսից մինչև 

օգոստոսը: 
 

8. Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը. 

 

 Դիմում (լրացվում է «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կողմից տրվող դիմումի ձևը) 

 Անձը հաստատող փաստաթուղթ  և դրա պատճեն 

 Բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ) և դրա պատճեն 

 Դիպլոմի միջուկը և դրա պատճեն 

 Օլիմպիադաներում ստացած դիպլոմների կամ վկայագրերի պատճեները 

 3 (երեք) լուսանկար 3x4 չափսի 

 

9. Մագիստրոսները   «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ   աշխատողների հետ հավասարապես   

օգտվում են գիտական սարքավորումներից, լաբորատորիաներից, 

համակարգչային տեխնիկայից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից: 
 

10. Մագիստրոսի ծրագրով «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում ուսումնառությունը սկսած ուսանողը 

բանակ զորակոչվելուց կամ հարգելի պատճառով ուսումնառությունն 

ընդհատելուց հետո վերականգնվում է կրկին նույն  կրթական համակարգում:  
 

11. Մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնառությունն ավարտած և 

ամփոփիչ ատեստավորումն անցած անձանց տրվում է «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ ավարտական 

փաստաթուղթ (մագիստրոսի դիպլոմ)՝ համապատասխան ներդիրով: 

 
 


