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Հաստատված է 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի  

2019թ. մայիսի 24-ի թիվ 1 նիստում  

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի նախագահ  

  

______________________Հ. Մ. Սահակյան 
 

 

«ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ («ՀՈՒՄԿ» ԿՀ)  

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1. «Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն» կրթական հիմնադրամի 

(այսուհետ «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ) ուսանողական խորհուրդը (այսուհետ «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ) 

ուսանողության ներկայացուցչական, ինքնակառավարման ընտրովի մարմինն է: 

1.2. «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ-ն ապաքաղաքական և ապակուսակցական կազմակերպություն է: 

1.3. ՈՒԽ-ն արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողության շահերը, նպաստում 

նրանց կրթական, գիտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, բարոյական և հոգևոր 

զարգացմանը: 

1.4. «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ-ն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ Սահմանադրությանը, 

ՀՀ գործող օրենսդրությանը, «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կանոնադրությանը և սույն կանոնա-

դրությանը համապատասխան: 

 

 

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

2.1. «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ -ի նպատակն է` 

ա. պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները, 

բ. ապահովել ուսանողների մասնակցությունը «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կառավարմանը, 

գ. «ՀՈՒՄԿ» կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկմանը ներկայաց-

նել ուսանողությանն առնչվող հարցեր, 

դ. մասնակցել ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսուցման արդյու-

նավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը, 

ե. իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին, 

զ. խթանել ուսանողության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և ուսա-

նողների գիտական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, ստեղծագործական ու 

ֆիզիկական զարգացմանը, 
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է. աջակցել ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը, կազմակերպել 

ուսանողների ազատ ժամանցն ու հանգիստը, 

ը. մասնակցել «ՀՈՒՄԿ»  ԿՀ տարածքում ներքին կարգապահության պահպանմանը: 

2.2. «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ-ն իր գործունեությունը ծավալում է` ելնելով նշված նպատակներից 

ու խնդիրներից:  

 

 

3. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԸ 
 

3.1 ՈՒԽ նիստերը` 

ա. ընդունում է ՈՒԽ-ի կանոնադրությունը, փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարում նրանում, 

բ. լսում և հաստատում է ՈՒԽ նախագահության տարեկան հաշվետվությունը, 

գ. քննարկում և սահմանում է ՈՒԽ-ի տարեկան գործունեության կարևորագույն 

ուղղությունները և առաջիկա տարվա ծրագրային առաջնայնությունները, 

դ. որոշում է կայացնում ՈՒԽ-ի վերակազմավորման վերաբերյալ, 

ե. հաստատում է նախագահության կազմը (բաց քվեարկությամբ),  

զ. ՈՒԽ նիստերը տեղի են ունենում, եթե ներկա են ՈՒԽ անդամների ընդհանուր թվի 

կեսից ավելին:  

 

 

4. ՈԻՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԵՎ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 
 

4.1 ՈՒԽ աշխատանքները ղեկավարում է «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ նախագահը: 

4.2 ՈՒԽ նախագահ կարող են ընտրվել մագիստրատուրայի առաջին և երկրորդ 

կուրսերի ուսանողները:  

4.3 ՈՒԽ նախագահ չի կարող առաջադրվել ՀՀ որևէ քաղաքական կուսակցությանը 

անդամակցող թեկնածու: 

4.4 ՈՒԽ նախագահի ընտրությունը կատարվում է փակ, գաղտնի քվեարկությամբ: 

Նախագահի տեղակալի, պատասխանատու քարտուղարի, հանձնաժողովների 

նախագահների ընտրությունը կատարվում է բաց քվեարկությամբ, եթե այդ մասին այլ 

որոշում նախագահի կողմից չի կայացվում: 

4.5 Ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, ում օգտին քվեարկում են ներկաների 

կեսից ավելին: Անհրաժեշտ թվով ձայներ չհավաքելու դեպքում առավելագույն ձայներ 

հավաքած երկու թեկնածուները անցնում են երկրորդ փուլ: Երկրորդ փուլում 

ընտրվում է այն թեկնածուն, ում օգտին քվեարկում է ներկաների պարզ 

մեծամասնությունը: 

4.6 ՈՒԽ անդամների կեսից ավելիի փոփոխության պարագայում կազմակերպվում 

է ՈՒԽ նախագահի նոր ընտրություն: 

4.7 Նախագահի տեղակալի, պատասխանատու քարտուղարի, հանձնաժողովների 

նախագահների թեկնածությունները առաջադրվում են անդամների կազմից: Ընտրված 

է համարվում այն թեկնածուն, ում օգտին քվեարկում է ներկաների կեսից ավելին: 

Անհրաժեշտ թվով ձայներ չհավաքելու դեպքում առավելագույն ձայներ հավաքած 

երկու թեկնածուները անցնում են երկրորդ փուլ: Երկրորդ փուլում ընտրված է 

համարվում առավելագույն ձայներ հավաքած թեկնածուն: 
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4.8 «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ նախագահը ներկայացնում է ՈՒԽ-ն «ՀՈՒՄԿ» Գիտական 

խորհրդում՝ հանդես գալիով ՈՒԽ գործունեության մասին հաշվետվությամբ: Նա 

ներկայացնում է «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ-ն և ուսանողությանը ՀՀ և արտերկրի բոլոր պետական 

և ոչ պետական մարմիններում, մասնավոր անձանց մոտ, տալիս է լիազորագրեր` 

գործելով սույն կանոնադրությամբ ՈՒԽ-ին վերապահված հարցերի շրջանակներում: 

4.9 ՈՒԽ անդամներն ընտրվում են ըստ համամասնության. մինչև 30 ուսանող 

ունեցող կուրսից` երեք անդամ, 30-ից ավել ուսանող ունեցող կուրսից` հինգ անդամ: 

4.10 ՈՒԽ-ն ընտրում է ՈՒԽ նախագահի տեղակալ, քարտուղար, 

հանձնաժողովների նախագահներ: 

4.11 Սահմանված ժամկետը լրանալու կամ «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում ուսումն ավարտելու 

դեպքում, «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ նախագահը վայր է դնում իր լիազորությունները: Այդ 

դեպքում հայտարարվում են ՈՒԽ նախագահի նոր ընտրություններ: 

4.12 «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ նախագահի տեղակալը նախագահի բացակայության ժամանակ 

վերջինիս լիազորմամբ ողջ ծավալով կատարում է նախագահի 

պարտականությունները: 

4.13 Պատասխանատու քարտուղարը ղեկավարում է քարտուղարության 

աշխատանքները: 

4.14  ՈւԽ-ում կարող են գործել իրավական, արտաքին կապերի, լրատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի, գիտակրթական, ֆինանսատնտեսական, 

մշակույթի, սոցիալական և սպորտի հանձնաժողովներ: Անհրաժեշտության դեպքում 

կարող են ստեղծվել ժամանակավոր հանձնաժողովներ: 

4.15 «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ-ն նիստեր է գումարում առնվազն 3 ամիսը մեկ անգամ: 

4.16 «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ նիստը իրավազոր է, եթե ներկա են անդամների կեսից ավելին: 

Որոշումներն ընդունվում են ներկաների պարզ մեծամասնությամբ:  

4.17 «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ նախագահի որոշմամբ կամ անդամների 1/2-ի պահանջով 

կարող է հրավիրել «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ արտահերթ նիստ: 

 

 

5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
 

5.1 ՈՒԽ ֆինանսական միջոցները գոյանում են «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ հատկացումներից, 

հանգանակություններից, նվիրատվություններից և «ՀՈՒՄԿ» Կանոնադրությանը, 

սույն Կանոնադրությանը չհակասող և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ 

աղբյուրներից: 

 

6. ՈՒԽ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

6.1 «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ-ն վերակազմավորվում է «ՀՈՒՄԿ» ՈՒԽ անդամների 2/3-ի 

որոշմամբ:  


