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ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ՈՒ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Հաստատվել է 

ԵՊԲՀ Գիտական խորհրդի 27.11.2013 

թվականի թիվ 03 որոշմամբ,  

Գիտական խորհրդի 27.09.2017 

թվականի թիվ 11 որոշմամբ հաստատվել է 

25-րդ կետի փոփոխությունը, 

Գիտական խորհրդի 30.10.2019 

թվականի թիվ 17 որոշմամբ հաստատվել են 

25-րդ կետի փոփոխությունը և 26-րդ կետի լրացումը 
 

Ռեկտոր Ա.Ա.Մուրադյան 

 
 
 

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) «Ստուգարքների և քննությունների 

անցկացման ու հանձնման» կարգով (այսուհետ՝ Կարգ) սահմանվում են 

ստուգարքների և քննությունների միջոցով Համալսարանի ուսանողների 

գիտելիքների գնահատման հետևյալ կանոնները. 

1. Յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ռեկտորի հրամանով սահմանվում է 

տվյալ կիսամյակում նախատեսված քննությունների, ստուգարքների ու երկու 

մարման շրջանների ժամանակացույց: 

2. Ցիկլային առարկաների քննությունները և ստուգարքներն անցկացվում են 

յուրաքանչյուր ցիկլային պարապմունքի վերջին օրը, իսկ երկու մարման շրջանները՝ 

ռեկտորի կողմից հաստատված ժամանակացույցով: 

3. Ուսումնական պլանով նախատեսված կրեդիտներն ուսանողին տրվում են 
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կիսամյակի ընթացքում դասախոսություններին և գործնական պարապմունքներին 

մասնակցելու և ստուգարքներն ու քննությունները հանձնելու դեպքում: Կիսամյակի 

ընթացքում ոչ ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող ցանկացած մեկ առարկային 

հատկացված ժամաքանակի 15 տոկոսից ավելի բացակայության դեպքում 

ուսումնական ծրագիրը համարվում է ուսանողի կողմից չկատարված, ուսանողը չի 

թույլատրվում ստուգարքներին ու քննություններին և ներկայացվում է 

Համալսարանից հեռացման: 

4. Անհարգելի բացակայության դեպքում՝ 

ա) կիսամյակի ընթացքում ուսումնասիրվող ոչ ցիկլային առարկաներից 

գումարային  36-56 ժամ անհարգելի բացակայության դեպքում ուսանողին ռեկտորի 

կարգադրությամբ հայտարարվում է նախազգուշացում, 58-70 ժամի դեպքում՝ 

ռեկտորի կողմից տրվում է նկատողություն, իսկ 72 ժամ և ավելի բացակայության 

դեպքում ուսանողը ներկայացվում է Համալսարանից հեռացման: 

բ) կիսամյակի ընթացքում ուսումնասիրվող ցիկլային առարկաներից 

գումարային  60-70 ժամ անհարգելի բացակայության դեպքում ուսանողին ռեկտորի 

կարգադրությամբ հայտարարվում է նախազգուշացում, 71-100 ժամի դեպքում՝ 

ռեկտորի կողմից տրվում է նկատողություն, իսկ 101 ժամ և ավելի բացակայության 

դեպքում ուսանողը ներկայացվում է Համալսարանից հեռացման: 

5.  Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտները, ինչպես նաև ՊՆՊ 

ուսանողները կիսամյակի ընթացքում ինչպես ցիկլային, այնպես էլ ոչ ցիկլային 

պարապմունքներից գումարային 30 ժամ անհարգելի բացակայելու դեպքում 

ներկայացվում են Համալսարանից հեռացման: 

6.  Ոչ ցիկլային պարապմունքներից բաց թողնված դասաժամերը չեն լրացվում: 

7. Ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող առարկաների պարապմունքներից բաց 

թողնված դասերը լրացվում են, իսկ քննությունները ուսանողը հանձնում է մարման 

շրջանում: Բաց թողնված դասերի լրացումը կատարվում է հետևյալ սկզբունքով.  

ա) 1 շաբաթ տևողությամբ առարկայի պարապմունքներից անգամ 1 օրվա 

բացակայությունը լրացվում է,  

բ) 2-3 շաբաթ տևողությամբ առարկայի պարապմունքներից 1 օրվա 
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բացակայությունը չի լրացվում, իսկ մեկից ավելի բացակա օրերը լրացվում են, 

գ) 4 և ավելի շաբաթ տևողությամբ առարկայի պարապմունքներից 2 օրվա 

բացակայությունը չի լրացվում, իսկ երկուսից ավելի բացակա օրերը լրացվում են, 

8. Ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող առարկայից կամ առարկաներից 

գումարային մինչև 100 ժամ հարգելի բացակայության դեպքում (սույն կարգի 25 

կետով սահմանված դեպքերում) ուսանողին հնարավորություն է տրվում բաց 

թողնվածժամերն ամբողջությամբ լրացնել Համալսարանի հաշվին՝ ըստ ռեկտորի 

հրամանով սահմանված ժամանակացույցի, իսկ մարման շրջանում ուսանողը կարող 

է օգտվել քննությունը երկու անգամ հանձնելու իրավունքից, եթե թույլ են տալիս 

մարման ժամկետները: 

9. Ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող առարկայից կամ առարկաներից 

գումարային մինչև 100 ժամ անհարգելի բացակայության դեպքում ուսանողին 

հնարավորություն է տրվում բաց թողնված ժամերն ամբողջությամբ լրացնել վճարովի 

սկզբունքով՝ ըստ ռեկտորի հրամանով սահմանված ժամանակացույցի, իսկ մարման 

շրջանում ուսանողը կարող է օգտվել քննությունը երկու անգամ հանձնելու 

իրավունքից, եթե թույլ են տալիս մարման ժամկետները: 

10. Ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակում ուսումնական պլանով 

նախատեսված առարկայից կամ առարկաներից գումարային մինչև 100 ժամ հարգելի 

բացակայության դեպքում ուսանողին տրվում է հնարավորություն կիսամյակի 

ընթացքում, մինչև ամփոփիչ ատեստավորումը, դեկանի կողմից սահմանված 

ժամանակացույցով ամբողջությամբ լրացնելու բաց թողած ժամերը՝ Համալսարանի 

հաշվին և օգտվել քննությունը երկու անգամ հանձնելու իրավունքից, եթե թույլ են 

տալիս ժամկետները: 

11. Ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակում ուսումնական պլանով 

նախատեսված առարկայից կամ առարկաներից գումարային մինչև 100 ժամ 

անհարգելի բացակայության դեպքում ուսանողին հնարավորություն է տրվում 

կիսամյակի ընթացքում, մինչև ամփոփիչ ատեստավորումը՝ դեկանի կողմից 

սահմանված ժամանակացույցով ամբողջությամբ լրացնելու բաց թողած 

ժամերը՝վճարովի հիմունքներով և օգտվել քննությունը երկու անգամ հանձնելու 
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իրավունքից, եթե թույլ են տալիս ժամկետները:  

12. Ուսումնական պլանով նախատեսված երկու և ավելի առարկայական 

բաղադրիչից կազմված առարկայից բացակայած ուսանողը լրացնում է միայն բաց 

թողած բաղադրիչը: 

13. Ցիկլային կերպով բազմաբաղադրյալ ձևաչափով ուսումնասիրվող առար-

կաներից հարցման օրը բացակայած ուսանողին չի թույլատրվում հարցումը հանձնել 

այլ ժամկետներում,  բացառությամբ սույն կարգի 25 կետի դեպքերի, եթե չի 

կայացվում այլ որոշում:  

14. Ստուգարք նշանակվում է կիսամյակի ընթացքում դրական գնահատա-

կանների կամ թեստային աշխատանքի դրական արդյունքի դեպքում: Ստուգարք 

չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում այն հանձնել միայն մարման 

շրջաններում՝ ըստ սահմանված կարգի: 

15. Բոլոր կուրսերում դասավանդվող առարկաների ստուգարքները և քննութ-

յուններն անց են կացվում նախապես հաստատված ժամանակացույցով: 

16. Բակալավրիատում,անընդհատ և ինտեգրացված համակարգում, ինչպես 

նաև մագիստրատուրայում հիմնական մասնագիտական առարկաների քննութ-

յունները, որոնքունեն բանավոր բաղադրիչ, կազմակերպվում են Համալսարանի 

«Բանավոր քննությունների անցկացման կարգի» համաձայն: 

17. Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է Համալսարանի «Ամփոփիչ 

ատեստավորման կազմակերպման և անցկացման կարգի» համաձայն: 

18. Անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում ուսանողները, 

բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունք 

ունեցողների, իրավունք ունեն մինչև ավարտական ուստարվա սկիզբը լրացնել 

առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքերը՝ առարկաները 

վերահանձնելով ևս 2 անգամ (ցանկության դեպքում կրկնելով դրանք)՝ 

«Ակադեմիական պարտքերի լրացման կարգի» համաձայն: 

19. Պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունք ունեցող 

ուսանողները քննաշրջանի (ներառյալ մարման շրջանները) ավարտին նույնիսկ մեկ 

առարկայից անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հեռացվում են 
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Համալսարանից: 

20. Քննություններն ու ստուգարքները  կազմակերպվում են ընթացակարգային 

հետևյալ պահանջների համաձայն. 

1) Ուսանողները քննությունները հանձնում են բանավոր, համակարգչային և 

գրավոր թեստային եղանակով՝ 10 բալային համակարգով, որտեղ 5-6 բալը՝ բավարար 

է, 7-8 բալը՝ լավ, 9-10 բալը՝ գերազանց: 

2) Հանրային առողջության ֆակուլտետում ուսանողների գիտելիքների 

գնահատումը կատարվում է «Հանրային  առողջության  ֆակուլտետի  առարկաների  

գնահատման  կարգի» համաձայն: 

3) Ամբիոնները յուրաքանչյուր կիսամյակում նորացնում և համալրում են 

թեստային բանկն առնվազն 10 տոկոսի չափով: 

4) Ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող բոլոր ստուգարքային առարկաների 

թեստային հարցման յուրաքանչյուր տարբերակ պարունակում է 50 թեստ: 

5) Ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող հիմնական մասնագիտական 

առարկաները ավարտվում են բանավոր կամ համակարգչային քննությամբ՝ 50 կամ 

100 թեստ: 

6) Ոչ ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող ստուգարքային և քննական առար-

կաների թեստային յուրաքանչյուր տարբերակ պարունակում է 50 թեստ:  Դրական 

գնահատականիշեմը 26 ճիշտ պատասխանն է՝ ըստ հաստատված սանդղակի: 

7) Ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող առարկաների վերջնական գնահա-

տականը ձևավորվում է բաղադրիչների (եթե դրանք առկա են) գնահատականների 

(միավորների) գումարից: Ստացված արդյունքն ամբողջացվում է: 

8) Քննությունից անբավարար գնահատական ստանալու դեպքում 

բաղադրիչների գնահատականների (միավորների) միջինացում չի կատարվում: 

Քննական անբավարար գնահատականն ամբողջացվում է և ընդունվում՝ որպես 

վերջնական գնահատական: Մարման շրջանում ոչ քննական բաղադրիչը մնում է 

անփոփոխ:  

9) Ոչ ցիկլային կերպով ուսումնասիրվող առարկաների յուրաքանչյուր կիսա-

մյակի ուսումնառության ընթացքում ուսանողի կողմից թվով 5 դրական պատաս-
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խանի (0.5միավոր) ապահովումը հնարավորություն է տալիս քննությունից կամ 

ստուգարքից հետո վերջնական գնահատականը ձևավորելիս 25 և ավելի ճիշտ 

պատասխանների դեպքում ավելացնել 0.5 միավոր (բոնուս): 

10) Մինչև 2017-2018 ուստարին ձևավորված ակադեմիական պարտքերը և 12 

կրեդիտի շրջանակում առարկայական պարտքերը ատեստավորվում և գնահատվում 

են համաձայն 04.09.2015 թվականի ուսումնական աշխատանքերի գծով 

պրոռտեկտորի թիվ 02-36/126 կարգադրության: 

11) Քննությունների և ստուգարքների ժամանակ օգտագործվում է 5-10 

տարբերակ: 

12) Քննությունների և ստուգարքների ժամանակ օգտագործվող տարբերակնե-

րի համար սահմանվում է հետևյալ կառուցվածքը՝ 

- քննական տարբերակները պետք է կազմվեն Համալսարանի կողմից տրամադըր-

ված համակարգչային ծրագրով, 

- տարբերակի թեստային հարցադրումների 50 տոկոսպետք է լինի առաջին տեսակի 

(1 պատասխանով), որից 50 տոկոս պետք է ունենա մեկ ճիշտ, իսկ 50 տոկոս՝ մեկ 

սխալ պատասխան, 

- տարբերակի թեստային հարցադրումների մյուս 50 տոկոս պետք է լինի երկրորդ 

տեսակի՝բանալիով, որտեղ տառային պատասխանները պետք է պարունակեն 

առնվազն երկու թիվ, 

- թեստերի երկու տեսակի դեպքում էլ առաջարկվող պատասխանների թիվը պետք է 

լինի 4, 

- առաջին տեսակի թեստերի դեպքում պատասխանների տարբերակները դրվում են 

տառերի, իսկ երկրորդ  տեսակի  դեպքում՝ թվերի  տեսքով  (ուսանողի  կողմից 

տրված պատասխանները միայն տառերի տեսքով լինելու նպատակով), 

- առարկայի բնույթից ելնելով՝ իրավիճակային, հաշվարկային և նկարագրական 

(միկրո կամ մակրոպատրաստուկներ) թեստերը քննական տարբերակներում պետք է 

լինեն 2-5, 

- տարբերակներում թեստերի բաշխումն ըստ թեմաների որոշվում է՝ ելնելով տվյալ 

առարկայի ուսումնական ծրագրում դրանց մասնաբաժնից, 
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- տարբերակներում  թեստերը  պետք  է  համապատասխանեն  հարցաշարին,  իսկ  

վերջինս՝ ուսումնական ծրագրին, 

- յուրաքանչյուր տարբերակում ինքնուրույն աշխատանքների վերաբերյալ թեստա-

յին հարցադրումների քանակը չպետք է գերազանցի ընդհանուր քանակի 10-15 

տոկոսը: 

13) Գրավոր աշխատանքների ստուգումը կատարվում է հետևյալ պահանջ-

ներին համապատասխան՝  

- բոլոր  ամբիոններում  օգտագործվող  ստուգման  թերթիկները  պետք  է  լինեն  միա-

տեսակ՝ հաստատված Համալսարանի ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից, 

- աշխատանքները ստուգվում են երկու տարբեր դասախոսների կողմից, 

- աշխատանքը ստուգող դասախոսները ստուգման թերթիկի համապատասխան 

տեղում գրում են իրենց ազգանունները և ստորագրում, 

- ստուգող դասախոսը ուսանողի կողմից ստուգման թերթիկում նշված տառի դիմաց 

ճիշտ պատասխանի դեպքում դնում է «+», իսկ սխալի և չպատասխանվածի 

դեպքերում՝«=» նշանը, 

- հարցի պատասխանի ուղղումը համարվում է սխալ պատասխան: 

14) Ստուգարքների և քննությունների արդյունքներին ուսանողները տեղե-

կանում են նույն օրը: 

15) Ամբիոնները գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսանողներին 

պետք է ծանոթացնեն ստուգարքների և քննությունների ժամանակ օգտագործվող 

թեստերի նմանատիպ օրինակներին, ինչպես նաև գործնական պարապմունքների 

համար նախատեսված նոր հրատարակվող ուսումնական ձեռնարկները պետք է 

պարունակեն թեստային օրինակներ: 

21. Ստուգարքների կամ քննությունների արդյունքները կարող են բողոքարկվել 

հետևյալ դեպքերում՝ 

1) քննության կամ ստուգարքի անցկացման կարգի խախտում1. 

2) քննության կամ ստուգարքի արդյունքների հետ անհամաձայնություն. 

3) թեստերի բովանդակության հետ անհամաձայնություն: 

 
1 տե՛ս «Համակարգչային քննությունների անցկացման կարգը» 
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22. Սույն կարգի 21-րդ կետի առաջին ենթակետում նշված դեպքում ուսանողը 

կարող է բողոքարկել քննության կամ ստուգարքի պահին կամ ավարտից հետո՝ մինչև 

քննական լսարանից դուրս գալը՝ բողոքը ներկայացնելով քննության կամ 

ստուգարքիպատասխանատուին, որն էլ այն փոխանցում է ֆակուլտետի դեկանին: 

Դեկանը մեկ ժամվա ընթացքում քննարկում է բողոքը և պատասխանում՝ 

ներկայացնողին: 

23. Սույն կարգի 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված դեպքում գրավոր բողոք-

ները ներկայացվում են ֆակուլտետի դեկանին՝ քննության կամ ստուգարքի 

արդյունքները հրապարակելուց հետո՝ մեկ ժամվա ընթացքում: Բողոքի քննարկման 

արդյունքները ոչ ուշ, քան դիմումը ընդունելուց հետո մեկ ժամվա ընթացքում 

ներկայացվում են դիմողին: Դիմումի քննարկումից հետո կարող է որոշում ընդունվել 

քննական կամ ստուգարքի արդյունքների փոփոխման մասին, որն ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի հետ համաձայնեցնելուց հետո հրապարակվում 

է: 

24. Ըստ սույն կարգի 21-րդ կետի 3-րդ ենթակետի՝ բողոքարկումը կատարվում 

է ֆակուլտետի դեկանին քննության կամ ստուգարքի ավարտից հետո՝ մեկ ժամվա 

ընթացքում գրավոր դիմում ներկայացնելու դեպքում: Աշխատանքը բողոքարկվում է 

հետևյալ կարգով. 

ա) Ուսանողը բողոքարկելու իրավունք ստանում է, եթե գրավոր աշխատան-

քում շրջանակներով նշված է տարբերակում ընդգրկված թեստերի թվի մինչև 10 տո-

կոսը: Այս դեպքում բողոքարկումը կատարվում է դեկանատում կամ ամբիոնում՝ 

դեկանի կամ փոխդեկանի պարտադիր մասնակցությամբ: 

բ) Համակարգչային քննության կամ տարբերակված ստուգարքի դեպքում 

ուսանողը բողոքարկելու իրավունք ստանում է, եթե դեկանատի տրամադրած թղթի 

վրա նշված է տարբերակում ընդգրկված թեստերի թվի մինչև 10 տոկոսի համարները: 

Այս դեպքում ուսանողը բողոքարկման թերթիկը ներկայացնում է քննասենյակի 

պատասխանատուին՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: Բողոքարկումը կատարվում 

է համակարգչային լսարանում՝ դեկանի կամ փոխդեկանի պարտադիր մասնակ-

ցությամբ: 
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գ) Բողոքարկվող թեստերից որևէ մեկի սխալ լինելու դեպքում ուսանողն 

իրավունք է ստանում իր ընտրությամբ բողոքարկելու ևս 10 տոկոս թեստ: Այս 

փաթեթում սխալի առկայության դեպքում ուսանողը կարող է վերանայել ամբողջ 

քննական տարբերակը: 

դ) Բողոքարկման արդյունքում դեկանի կամ փոխդեկանի, ամբիոնի 

դասախոսի և ուսանողի համաձայնությամբ կայացվում է որոշում՝ 

- բողոքարկող ուսանողի գնահատականը թողնել անփոփոխ. 

- բողոքարկող ուսանողի գնահատականը բարձրացնել: 

Դասախոսի և ուսանողի անհամաձայնության դեպքում որոշում կայացնում է 

դեկանը՝ այն համաձայնեցնելով ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

հետ: 

ե) Ընդունած որոշման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը 

ստորագրում են դեկանը, բողոքարկմանը մասնակցած դասախոսը և ուսանողը: 

Կայացված որոշման վերաբերյալանհամաձայնություն հայտնելու դեպքում գրավոր 

ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է արձանագրությանը և տրվում 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին: 

25. Ուսման վարձի փոխհատուցման նպաստի համակարգում ընդգրկվելու   

համար (վճարովի համակարգից անվճար համակարգ անցնելը և հակառակը 

(ռոտացիա))` ուսանողը պարտավոր է ուսումնական ծրագրով սահմանված 

ստուգարքները և քննությունները հանձնել միայն քննաշրջանի ընթացքում: Մարման 

շրջաններում ստուգարքներ և քննություններ հանձնած ուսանողը չի մասնակցում 

ուսման վարձի փոխհատուցման նպաստի մրցույթին: Եթե ուսանողը քննաշրջանում 

չի մասնակցել  քննությանը կամ ստուգարքը հանձնել է մարման շրջաններում, կարող 

է իր դիմումի համաձայն մասնակցել մրցույթին հետևյալ առանձնահատուկ 

դեպքերում. 

1) բարձր վարակելիության ինդեքս ունեցող հիվանդություններ (ջրծաղիկ, 

կարմրուկ, կարմրախտ, ինֆեկցիոն հեպատիտ). 

2) սուր աղիքային վարակներ (դիզենտերիա, սալմոնելյոզ, տիֆ, պարատիֆ). 

3) սոմատիկ ծանր պաթոլոգիաներ, որոնք պահանջում են 7 և ավելի օր 



 10 

տևողությամբ բուժում անկողնային պայմաններում. 

4) կենսական ցուցումներով կատարվող վիրահատություններ. 

5) ծննդաբերություն. 

6) ուղեգրում Համալսարանի կողմից՝ վարչակազմի գրավոր թույլտվությամբ. 

7) մասնակցություն միջոցառումների՝ Համալսարանի վարչակազմի գրավոր 

թույլտվությամբ. 

8) ծանուցագրով զինկոմիսարիատ կամ դատարան կամ այլ իրավապահ 

մարմին ներկայանալիս. 

9) ուսանողի արտակարգ իրավիճակում հայտնվելու, ծնողի, զավակի, պապի, 

տատի, եղբոր, քրոջ ծանր հիվանդության կամ մահվան դեպքերում: 

Վերոնշյալ բոլոր դեպքերում համապատասխան տեղեկանքը կցվում է 

ռեկտորին հասցեագրված դիմումին: Դիմումները քննարկվում են Համալսարանի 

մանդատային հանձնաժողովում: 

Սույն կետի 1-ից 9-րդ ենթակետերով նախատեսված հանգամանքները 

տարածվում են նաև ուսումնական գործընթացի մասնակցության, ընթացիկ 

քննությունների և ստուգարքների ժամանակ բացակայությունները հարգելի 

համարվելու դեպքերի վրա: (Փոփոխություն՝ 30.10.2019, թիվ 17 որոշում) 

26. Ստուգարքի կամ քննության ընթացքում ուսանողի ինքազգացողության 

վատացման դեպքում ուսանողը պարտավոր է դիմել քննասենյակում գտնվող 

քննության պատասխանատուներից մեկին՝ բժշկական օգնություն ստանալու և (կամ) 

քննությունը դադարեցնելու հարցով: 

Պատասխանատուն պարտավոր է հրավիրել Համալսարանի բուժկետի 

պատասխանատուին (բժշկին և (կամ) բուժքրոջը) և կասեցնել ստուգարքի կամ 

քննության սահմանված ժամանակի ընթացքը։ 

Բուժկետի պատասխանատուն՝ առաջին օգնությունը ցուցաբերելուց հետո 

ներկայացնում է կարծիք՝ ուսանողի գիտելիքների ստուգման գործընթացին 

մասնակցությունը շարունակելու հնարավորության կամ անհնարինության մասին։ 
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Ուսանողի գիտելիքների ստուգման գործընթացին մասնակցությունը 

շարունակելու հնարավորության դեպքում կասեցված ստուգարքի կամ քննության 

սահմանված ժամանակի ընթացքը վերականգնվում է։ 

Ուսանողի գիտելիքների ստուգման գործընթացին մասնակցությունը 

շարունակելու անհնարինության դեպքում՝ կասեցված ստուգարքի կամ քննության 

դրական ելքով արդյունքներն ընդունվում են ուսանողի գրավոր համաձայնության 

դեպքում։ 

Սույն կետով սահմանված կանոնները չպահպանելը առաջացնում է քննության 

կամ ստուգարքի բացասական արդյունք: 

Սույն կետով նշված ընթացքն արձանագրվում է, որը ստորագրում են ուսա-

նողի գիտելիքների ստուգման գործընթացի առնվազն երկու պատասխանատու, 

բուժկետի պատասխանատու (ները) և ուսանողը։ (Լրացում՝ 30.10.2019, թիվ 17 

որոշում) 

* * * 


