
Admission Requirements and Procedures for Foreign Citizens 

Applying to Yerevan State University 

 

Foreign citizens applying for admission at Yerevan State University (YSU) should provide: 

1. Application form (find below)   

2. An admission statement (find below)  

3. CV in English, Armenian or Russian 

4. 2 certified copies of passport (confirmed by Armenian Embassy or Armenian consulate representative. 

Citizens from CIS countries can provide only notarized translations). First copy is for Yerevan State 

University, second copy is necessary for student residence permit. 

5. Copy of previous academic certificates (diplomas) and transcripts (confirmed by Armenian Embassy or 

Armeian consulate representative. Citizens from CIS countries can provide only notarized 

translations). 

6. Notarized and verified copy of birth certificate, translated into Armenian. 

7. 2 original copies of general health certificate (this certificate can be provided by any Armenian medical 

institution). First copy is for Yerevan State University, second copy is necessary for student residence 

permit. 

8. 8 photos (3&4) 

9. For PhD applicants speciality scientific thesis (about 20 pages) in Armenian, Russian or English. 

 

Important date for admission 

For BA students the period for passing documents is from 13 of June to 25th of August/September. 

The lessons begin from 1st of September. 

For MA students the period for passing documents is from 13 of June to 25th of August/September. 

The lessons begin from 9st of October. 

For BA and MA students by correspondence the period for passing documents is from 13 of June to 

16 of October.  

For PhD students admission of documents is from 1st of  September to 10th of December  

For Preparatory courses of foreign students the admission of documents is from 13 of  June to 30th of 

November. The lessons begin from 1st of October. 

Address for passing documents:  
Ministery of Education, Science, Culture and Sport. Address: 3 Vazgen Sargsyan, Yerevan 

(Government house N2, 3 floor, 311 or 315). Tel. +374 10-599-647 or +374 10-599-646, e-

mail: secretariat@escs.am, info@escs.am. 

You can find more information  on Ministery website:  http://escs.am/en/static/applicant?s=edu 

You  can also pass documents for admission to Foreign Student’s department  of Yerevan State 

University. Address: 1 Alex Manookian, Yerevan,  (YSU Central Building, 408, Foreign 

Student’s department, tel. +37410555244, e-mail: foreignstudent@ysu.am ,  diaspora@ysu.am . 

You can find more information  on Ministery website:  http://www.ysu.am/international/en 

 

In case you pass the documents to the Ministry, information about the answers can be given in Foreign 

Student’s department of Yerevan State University after several days. Address: 1 Alex Manookian, 

Yerevan,  (YSU Central Building, 408, Foreign Student’s department, tel. +37410555244, e-mail: 

foreignstudent@ysu.am ,  diaspora@ysu.am . 
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                     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ՍՊՈՐՏԻ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

REPUBLIC OF ARMENIA 

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE,  

CULTURE AND SPORT 

 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 
APPLICATION FORM 

 

Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններ 

դիմող օտարերկրյա քաղաքացիների համար 

For foreign citizens applying to study in the Republic of Armenia 

 

1. Անուն / Name __________________________ Ազգանուն / Surname________________________ 

 

2. Ծննդյան թիվը _________________________ 3. Ծննդյան վայրը _________________________ 

Date of birth օր/ամիս/տարեթիվ  Place of birth 

   day/month/year 

 

4. Բնակության երկիրը ____________________ 5. Քաղաքացիությունը ____________________ 

     Resident country         Citizenship 

 

6. Ազգությունը __________________________ 7. Սեռը՝   արական/male  

    Nationality           Sex  իգական/ female 
              

8. Ընտանեկան վիճակը/Marital status:    ամուսնացած/ married   չամուսնացած/ single 

9. Բնակության վայրը/ Residence Address _______________________________________________ 
       

____________________________________________________________________________________ 

 Քաղաք/ City ______________________Երկիր/ Country ___________________________________ 

 Հեռ./Phone ___________________________ Е-mail: _______________________________________ 

10. Կրթական աստիճանը / Degree recieved  

   միջնակարգ / Secondary      բակալավրի / Bachelor’s degree 

  մագիստրոսի/ Master's degree      ասպիրանտի / Postgraduate degree 
                    

 11. Դպրոցի մասին տվյալները             
          School  attended   Հաստատության անվանումը / Name of the institution 

Քաղաք / City       Երկիր/ Country       
 

 

 

 

 

Photo 

(3x4 cm) 



 

 

Ուսուցումը սկսվել է _______________________Ավարտվել է __________________________ 
Date of entrance  ամիս/տարեթիվ        Date of graduation  ամիս/տարեթիվ 

        month/year           month/year 

 

12. Ավարտած այլ ուսումնական հաստատությունների մասին տվյալներ 

      Other Educational Institutions attended: 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

  1.  Ավարտել եմ _____________________________________________________________________ 

       Graduated    ավարտած հաստատության անվանումը /Name of the 

institution/ 

 

__________________________________________________________in_______________թվականին 

           year 

___________________________________________________________________մասնագիտությամբ 

Երկիրը /Country/             Specialization     

2. Ավարտել եմ _____________________________________________________________________ 

      Finished/graduated from         հաստատության անվանումը /Name of the institution/ 

___________________________________________________________in_____________թվականին 

           year 

___________________________________________________________________մասնագիտությամբ 

Երկիրը /Country/             Specialization    

  

13. Հայոց լեզվի իմացությունը / Proficiency in Armenian 

  գերազանց / excellent     լավ / good  

  բավարար / fair       չեմ տիրապետում / none 

     

Այլ լեզուներ/Other languages            

 

14. Դիմում եմ կրթական աստիճանի /Apply for:           

   բակալավրի / Bachelor’s degree 

  մագիստրոսի / Master's degree 

  ասպիրանտի / Postgraduate degree 

 

Ընտրած ուսումնական հաստատությունը / Educational institution chosen:  

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ մասնագիտությամբ / specialization 

 

15. Հասարակական, մշակութային և մասնագիտական կազմակերպությունների, անվանումը, 

որոնց անդամակցում եք./ Your membership in non-governmental cultural and professional 

organizations/associations:             

_  ________________________________________________________________________ 



16. Կցել հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկը, եթե այդպիսիք կան/ List of 

scientific publications if any 

____________________________________________________________________________________ 

 

17. ՀՀ-ում բնակության վայրը            
Resident address in RA 

Քաղաք ____________________ Տան հեռ. ____________________ Բջջային     
City                  Home phone     Mobile 

 

18. Ընտանիքի անդամների մասին տվյալները. 

Family members. 

 

18.1 Հայրը/Father_________________________________________________________________ 
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth 

 

Աշխատանքի վայրը/ Work place ___________________________________________________ 

Պաշտոնը/մասնագիտությունը/ Position/occupation __________________________________ 

 

18.2 Մայրը/Mother________________________________________________________________ 
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth 

 

Աշխատանքի վայրը/ Work place ___________________________________________________ 

Պաշտոնը/մասնագիտությունը/ Position/occupation __________________________________ 

18.3 Եղբայր/Քույր/ Brother, sister 

______________________________________________________________________________ 
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth 

 

______________________________________________________________________________ 
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth 

 

______________________________________________________________________________ 
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth 

 

______________________________________________________________________________ 
անունը/ name, ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth 

 

Ստորագրություն ______________________     « »    20___թ. 

Signature 
 

Վերոհիշյալ հարցերի պատասխանները լրացնել ընթեռնելի ձեռագրով:    Type or print legibly. 



ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ  

ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ  

To the Minister of Education, Science, Culture and Sport of the RA  

Arayik Harutyunyan 
 

( երկիր, country ) 

                                                                                 

________________________________________ից 
( Ազգանուն, անուն հայրանուն )                                   from 

Surname, Name, Patronymic 

 

 

Հասցե, հեռախոս /Հայաստանի Հանրապետությունում/ 

Address, Tel. number (Republic of Armenia) 

 

 

 

ԴԻ ՄՈՒՄ   A p p l i c a t i o n  

 
Ձեզ եմ ներկայացնում պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը՝  

The full package of the required documents 

 

________________________________________________________________ 
ուսումնական հաստատության անվանումը 

Name of the Institution 

________________________________________________________________ 
 

ֆակուլտետի և մասնագիտության անվանումը 

Name of the faculty and specialization 

 

________________________________________________________________  
կրթական ծրագիրը (նախապատրաստական դասընթաց, բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա)  

Educational program (Preparatory course, Bachelor’s, Master’s, Post graduate) 

 

սովորելու նպատակով:  

for the purpose of studying.. 
 

 

Դիմող`  

Applicant       __________________                   /___________________/ 
                                        ստորագրություն   signature                                 ազգանուն անուն surname, name 

  

 

___   ______________   20    թ.    
օր  day                  ամիս month 

 


