


 Ազնվություն (խարդախության, խաբեության, գրագողության, շորթման 

բացառում),  

 Ճշմարտացիություն (ԲՈՒՀ-ի սուբյեկտների միջև հարաբերություններում և 

հանրային հարթակում ստի և կեղծ տեղեկության բացառում ), 

 Թափանցիկություն (սուբյեկտների բացահայտ, կանխատեսելի և շահակից-

ների մասնակցությունը խթանող գործունեություն), 

 Այլոց նկատմամբ հարգանք (աշխատանքային հարաբերություններում 

կոլեգիալության և արժանապատվության  պահպանում, ֆիզիկական ու 

հոգեբանական բռնությունից պաշտպանվածություն, խոսքի ազատություն),   

 Վստահություն (անկանխակալ վերաբերմունք այլոց ազնվության, 

ճշմարտացիության և բարեվարքության դրսևորման հարցերում, գաղտնիության 

բարձր մակարդակի ապահովում և պահպանում), 

 Հաշվետվողականություն (սուբյեկտների լիազորությունների թափանցիկ,  և 

պատշաճ իրականացում, նյութատեխնիկական ռեսուրսների նկատմամբ 

պատասխանատու մոտեցում),   

 Արդարացիություն (միմյանց հետ հարաբերություններում սուբյեկտների 

անկողմնակալ, անխտրական և ազնիվ վարվեցողություն),  

 Հավասարություն, սոցիալական արդարություն (արդար, թափանցիկ, ներա-

ռական և կայուն քաղաքականություն ու գործելակերպ՝ կապված տարիքի, 

հաշմանդամության, սեռի, ռասայի, էթնիկ պատկանելության, կրոնի, դավանան-

քի և բարձրագույն կրթության հասանելիության հետ), 
  Համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների ժողովրդավարական ու 

էթիկայի վերը նշված կանոններով ղեկավարում և կառավարում , 

 Որակյալ կրթություն (բարձրորակ կրթություն տրամադրելու ԲՈՒՀ-ի 

անվերապահ հանձնառություն), 
 Անձնական կատարելագործում և համակարգային բարելավում 

(սուբյեկտների մասնագիտական զարգացում և համակարգի շարունակական  

բարելավում), 
 Ինստիտուցիոնալ ինքնավարություն (սուբյեկտների գործունեության 

ակադեմիական ազատության սկզբունքի կարևորում ու պահպանում ),  
 Միջազգային համագործակցություն (բուհի կրթական և հետազոտական 

գործունեության մեջ միջազգային համագործակցության կարևորության ճանա-

չում):   

   

 

III. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ  ԷԹԻԿԱՅԻ  ՆՈՐՄԵՐԻ 

 

Ակադեմիական աշխատակազմի (այդ թվում` ղեկավար և կառավարման բարձր-

աստիճան պաշտոնատար անձանց) իրավունքներն ու պարտականությունները։  

 



3.1. Ակադեմիական աշխատակազմի անդամներն իրավունք ունեն. 

ա) ազատորեն արտահայտվել և տեղեկություն ստանալ, 

բ) գնահատվել որպես գիտնական և դասավանդող՝ ելնելով մտավոր և մասնա-

գիտական չափանիշներից, այլ ոչ թե քաղաքական ու կրոնական հայացքներից, կամ 

անձնական նախապատվության որևէ այլ հանգամանքից, 

գ) ապահովել դասավանդվող դասընթացների բովանդակության համապատաս-

խանությունը ուսումնական պլանի պահանջներին, 

դ) գնահատել ուսանողների վերջնարդյունքները և ձեռքբերումները բացառապես 

սահմանված գնահատման չափանիշների հիման վրա, 

ե) հայտնել օրենսդրության կամ բարեվարքության սկզբունքների ցանկացած 

ենթադրյալ խախտման մասին համապատասխան մարմնին՝ առանց իր համար 

անբարենպաստ հետևանքներ առաջանալու մտավախության: 

3.2. Ակադեմիական աշխատակազմի անդամները պարտավոր են. 

ա) վեր դասել հաստատության շահերն իրենց սեփական շահերից և զերծ մնալ  

անօրինական շահույթ ստանալուց, 

բ) ընդունել միմիայն վերադասի կողմից որոշակի եղանակով գործելու կամ 

չգործելու որևէ հանձնարարություն, 

գ) գործընկերներին կամ ուսանողներին վերաբերող  հարցերում  իրենց կամ 

իրենց ընտանիքի անմիջական անդամի անձնական շահի առկայության դեպքում 

գրավոր հայտնել ռեկտորին կամ համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին, 

դ)  բացառել ցանկացած նյութական  միջոց պահանջելը կամ ընդունելը,  այլ 

անձնական օգուտ ստանալը  կամ ընդունելը՝ որևէ մեկի օգտին կամ դեմ քվեարկելու 

կամ ուսանողին գնահատելու նպատակով,  

ե) անմիջապես հայտնել կաշառելու կամ անձնական օգուտ առաջարկելու 

ցանկացած փորձի մասին համապատասխան մարմիններին, 

զ)  զերծ մնալ միջնորդություն ներկայացնելուց՝ ելնելով ազգակցական ու 

բարեկամական կապերից կամ այլ անձնական նախապատվություններից, 

է) ճիշտ օգտագործել հաստատության ռեսուրսները, պահպանել հաստատության 

տրամադրության տակ եղած առևտրային և անձնական տեղեկությունները, այդ 

թվում՝ մտավոր սեփականության մասին տեղեկությունները՝ զերծ մնալով 

հաստատությանը վնաս հասցնելուց, անձնական կամ այլ անձի համար շահ 

ստանալուց, 

ը) դրսևորել բարեվարքության և օբյեկտիվության սկզբունքներին համապատաս-

խան վարքագիծ՝ ընդունելության, գնահատման, քննության, քվեարկության և 

ակադեմիական աշխատակազմին ու ուսանողներին վերաբերող այլ հարցերում, 

թ) հարգել ուսանողներին և գործընկերներին, խուսափել ցանկացած շահա-

գործումից, հետապնդումից և խտրական վերաբերմունքից, հարգել ենթակայության 

(սուբորդինացիայի) տարբերությունները։ 

ժ) պաշտպանել ուսանողների ակադեմիական և խոսքի ազատությունը, 

ի) չզբաղվել գրագողությամբ,  ուրիշի աշխատանքն իրեն չվերագրել, չկեղծել որևէ 



տեղեկատվություն կամ հետազոտության արդյունք, ուսանողի կատարած չհրատա-

րակված հետազոտության արդյունքներն առանց պատշաճ հղման և ուսանողի 

համաձայնության սեփական գիտական աշխատանքում չօգտագործել: 

 

Ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները 

3.3. Համալսարանի ուսանողներն ունեն հետևյալ իրավունքները. 

ա) զերծ մնալ խտրական վերաբերմունքից՝ կախված ռասայից, կրոնից, էթնիկ 

ծագումից, քաղաքական հայացքներից, տարիքից, սեռից, հաշմանդամության կամ 

անձնական բնույթի այլ հանգամանքներից, 

բ) ունենալ արտահայտվելու, հավաքների ու միավորվելու ազատություն՝ պայմա-

նով, որ այդ ազատությունները չեն խոչընդոտի դասերի արդյունավետ իրականաց-

մանը և չեն հակասի համալսարանի  կանոնակարգերին ու էթիկայի սկզբունքներին, 

գ) գնահատվել արդար և պատշաճ կերպով տեղեկացված լինել գնահատման 

չափանիշների մասին, 

դ) բողոքարկել միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգումների և քննությունների 

արդյունքները գործող կարգի համաձայն, 

ե) զերծ մնալ ԲՈՒՀ-ի համայնքի անդամի գործունեությանը խոչընդոտելուց, 

զ) արտահայտել իր խոսքը կամ կարծիքը, եթե որոշում է ընդունվում իր դեմ, 

է) ժամանակին տեղեկացված լինել կարգապահական վարույթների մասին, 

ը) հայտնել օրենսդրության կամ էթիկայի սկզբունքների ցանկացած ենթադրյալ 

խախտման մասին համապատասխան մարմնին՝ առանց իր համար անբարենպաստ 

հետևանքներ առաջանալու մտավախության: 

3.4. Համալսարանի ուսանողներն ունեն հետևյալ պարտականությունները. 

ա) զերծ մնալ հաստատության ներսում կամ դրանից դուրս ցանկացած անձի կամ 

խմբի առնչությամբ կաշառք ընդունելուց կամ առաջարկելուց, անօրինական արարք 

կատարելուց, անձնական օգուտ ստանալուց, որը կարող է ազդել  ուսման կամ այլ 

անձանց աշխատանքի վրա, 

բ) հաստատության կանոններով նախատեսված՝ համապատասխան մարմնին 

անմիջապես հայտնել կաշառելու կամ անձնական օգուտ ստանալու ցանկացած 

փորձի մասին, 

գ) պահպանել և խնամքով օգտագործել հաստատության գույքն ու միջոցները, 

իրավաչափ ձևով օգտագործել հաստատության տնօրինության ներքո գտնվող  

մտավոր սեփականության մասին տեղեկությունները՝ բացառելով անձնական շահ 

ստանալու հնարավորությունը, 

դ) ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք կառավարման խորհրդի, ղեկավարների, 

ակադեմիական և օժանդակ կազմի և մյուս ուսանողների նկատմամբ, պահպանելով 

էթիկայի սկզբունքները, կառուցողական ներդրում ունենալ հաստատության ակադե-

միական գործունեության մեջ, 

ե) պահպանել ակադեմիական  ազնվությունը, ուսման կամ հետազոտական 



գործունեության ընթացքում չզբաղվել գրագողությամբ, այլոց աշխատանքն իրենց 

չվերագրել, չկեղծել,  

զ) ակտիվ մասնակցություն ունենալ համալսարանի կյանքին, հետևել հաճա-

խելությանը, 

է) քննություններին և գնահատման այլ ձևերին մասնակցելիս չխաբել, 

հուշաթերթեր չօգտագործել, չներկայանալ այլ անձի փոխարեն, չարտագրել այլոց 

աշխատանքը: 

Ոսումնա-օժանդակ կազմի  իրավունքներն ու պարտականությունները 

Ոսումնա-օժանդակ կազմի անդամներն իրավունք ունեն համապատասխան 

մարմնին  տեղեկացնել գործող օրենսդրության կամ բարեվարքության սկզբունքների  

խախտման մասին՝ առանց իրենց համար անբարենպաստ հետևանքներ առաջա-

նալու մտավախության: 

3.5. Ոսումնա-օժանդակ կազմի  անդամները պարտավոր են՝ 

ա) վեր դասել հաստատության շահերը սեփական շահերից և չձգտել շահույթ 

ստանալ՝ պաշտոնական դիրքը չարաշահելով, 

բ) ընդունել միմիայն վերադասի կողմից որոշակի եղանակով գործելու կամ 

չգործելու որևէ հանձնարարություն, 

գ) օրակարգի՝ քննարկման ենթակա հարցերում  իրենց կամ իրենց ընտանիքի 

անմիջական անդամի անձնական շահի առկայության դեպքում հայտնել այդ մասին 

նախքան քննարկման սկիզբը, և պաշտոնապես հրաժարվել այդ հարցերի 

քննարկմանը մասնակցելուց, 

դ) չպահանջել կամ չընդունել  որևէ նյութական  միջոց, չփորձել ստանալ  կամ 

ընդունել  այլ անձնական օգուտ՝ երրորդ անձի համար շահեկան որոշում կայացնելու 

նպատակով, 

ե) անմիջապես հայտնել կաշառելու կամ անձնական օգուտ առաջարկելու 

ցանկացած փորձի մասին համապատասխան մարմիններին, 

զ) միջնորդություններ չկատարել բուհի վարչական, ակադեմիական և ուսանողա-

կան կազմին վերաբերող հարցերում՝ ելնելով ազգակցական ու բարեկամական 

կապերից կամ այլ անձնական նախապատվություններից, 

է) հաստատության կառավարման և ղեկավարման հետ կապված կանոններ 

ընդունելու և կիրառելու իրենց կոլեկտիվ կամ անձնական իրավասությունն իրա-

կանացնելիս ապահովել, որ այդ կանոններն ու դրանց կիրառումը համապատաս-

խանեն գործող օրենսդրությանը և բարեվարքության սկզբունքներին, 

ը) ապահովել իրենց գործունեության թափանցիկությունը. իրականացնել ներքին 

աուդիտի կամ ռիսկերի կառավարման այնպիսի գործընթացներ, որոնք բուհի 

շահառուներին հնարավորություն կտան համոզվելու, որ հաստատության ֆինան-

սական գործարքները և կազմակերպչական  գործերն իրականացվում են արդար, 

թափանցիկ և արդյունավետ եղանակով, 

թ) ճիշտ օգտագործել հաստատության ռեսուրսները, պահպանել հաստատության 

տրամադրության տակ եղած առևտրային և անձնական տեղեկությունները, այդ 



թվում՝ մտավոր սեփականության մասին տեղեկությունները՝  զերծ մնալով 

հաստատությանը վնաս հասցնելուց, անձնական կամ այլ անձի համար շահ 

ստանալուց, 
 

IV. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Համալսարանի սուբյեկտները էթիկայի նորմերը խախտելու դեպքում (հաստատ-

ված Համալսարանի էթիկայի հանձնաժողովի ուսումնասիրություններով) ենթար-

կվում են պատասխանատվության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

Ազնիվ կերպով որևէ խնդրի մասին բարձրաձայնած անձի նկատմամբ 

պատասխան գործողությունները սույն Կանոնների խախտում են: Որևէ հարց ազնիվ 

ձևով բարձրացնելը կամ հետաքննությանը մասնակցելը չի կարող հիմք ծառայել 

աշխատանքի առումով որևէ բացասական գործողության համար, ներառյալ՝ բայց ոչ 

միայն, աշխատանքից ազատման, պաշտոնի իջեցման, սպառնալիքի, ոտնձգության 

կամ խտրականության դրսևորման դեպքերը:  

Այն անձին, ով որևէ խնդրի մասին բարձրաձայնել է կամ քննության է մասնակցել, 

յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է նրան հարգալից վերաբերվել: Որևէ մեկի կողմից 

պատասխան գործողությունների  ձեռնարկման կասկածի կամ հավաստի 

տեղեկության դեպքում անհապաղ պետք է հայտնել այդ մասին: 

Համալսարանը պարտավոր է պաշտպանել ազնվությամբ որևէ խնդիր 

բարձրացրած աշխատակիցներին, սակայն գիտակցաբար կեղծ մեղադրանքներ 

ներկայացնելը, Էթիկայի Հանձնաժողովին, հետաքննությանը միջամտելը կամ 

համագործակցելուց հրաժարվելը համարվում է սույն Կանոնների խախտում:  

 


