
Handwritten Intent to Enroll Forms will NOT be 
accepted. 

Այս փաստաթղթի ձեռագիր լրացված 
տարբերակը ՉԻ ընդունվում: 

How to confirm your Intent to Enroll at AUA? 

In order to confirm your intent to enroll at the 
American University of Armenia Fund (AUA) for a 
graduate degree, please  complete  and  return  
this  Form, together with  a payment receipt  for 
the  50,000  (fifty thousand) AMD non-
refundable  tuition  deposit  to  the   Office  of 
Admissions. 

Ինչպե՞ս հաստատել ՀԱՀ հաճախելու Ձեր 
մտադրությունը: 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամի 
(ՀԱՀ) մագիստրոսի կրթական ծրագրի համար 
ուսումնառության Ձեր մտադրությունը հաստատելու  
նպատակով, խնդրում ենք լրացնել այս փաստաթուղթը 
և վերադարձնել ընդունելության գրասենյակ: 
Փաստաթղթի հետ միասին պետք է ներկայացնեք 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամի 
հաշվին վճարված 50,000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ 
գումարի չափով երաշխիքային կանխավճարի 
անդորրագիր: 

Due: July 13, 2017 Վերջնաժամկետ՝ Հուլիս 13, 2017 

Ի՞նչ է երաշխիքային կանխավճարը: What is the “Non-Refundable Tuition” deposit? 
The 50,000AMD deposit is confirmation that you 
are planning to attend AUA. Your deposit will be 
applied toward your tuition if you commence 
your studies at AUA starting Fall 2017 or if you 
resume your studies after completing your 
Compulsory Military Service in the Armed Forces 
of the Republic of Armenia. If you do not 
commence your studies at AUA starting Summer/
Fall 2017 for any other reason, the 50,000AMD 
deposit will be held by the university and 
documented as a penalty for not fulfilling your 
intention to enroll.  

50,000 ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային կանխավճարը 
վճարվում է ՀԱՀ-ում Ձեր ուսումնառության 
մտադրությունը հաստատելու համար: Ձեր 
ուսումնառությունը ՀԱՀ-ում 2017թ. աշնանային 
կիսամյակում սկսելու դեպքում կամ, պարտադիր 
զինվորական ծառայության անցնելու դեպքում, 
ծառայությունը ավարտելուց և ուսումը ՀԱՀ-ում 
վերսկսելու դեպքում, Ձեր կողմից վճարված 50,000 ՀՀ 
դրամ կանխավճարը կձևակերպվի որպես ուսման 
վարձ: Եթե Դուք որևէ այլ պատճառով հրաժարվեք 
սկսել Ձեր ուսումնառությունը ՀԱՀ-ում 2017թ. 
ամառային/աշնանային կիսամյակից, ապա Ձեր կողմից 
վճարված երաշխիքային կանխավճարը չի 
վերադարձվի Ձեզ և կձևակերպվի որպես տույժ սույն 
փաստաթղթով սահմանված Ձեր մտադրությունը 
չկատարելու համար:

Please complete your personal information below. 
First Name Last Name Middle 

AUA ID # Date of Birth Current Age 

Address (Number and Street) 

City Region and State Country 

Mobile Phone # Email Address: 

Program Admitted to 
□ MBA    □ MSE    □ MSSM    □ IESM    □ CIS    □ MPH    □ PSIA    □ LL.M.    □ TEFL

Do you intend to enroll at the American University of Armenia? 
□ Yes, I plan to attend AUA starting Summer/Fall 2017.
□ Yes, please defer my acceptance for one year so I begin my studies in Summer/Fall 2018.
□ Yes, please defer my acceptance for two years as I must serve in the army.

I will begin my studies in Summer/Fall 2019.
□ No, I do not plan to attend AUA.

Graduate Programs 
INTENT TO 
ENROLL FORM
 



Housing: 

□ I am interested in staying at AUA dormitories.
My monthly budget is__________________AMD 

□ I will need help finding off-campus housing.
My monthly budget is__________________AMD 

International Students Only: 
□ I will need AUA to assist me in obtaining a visa to study in Armenia.

Male Citizens of the Republic of Armenia Only: 
□ I have completed my military service.

Complete this section only if you requested military deferment* in your Application for Graduate 
Study. If you did not request military deferment, please sign in the next section below: 

□ I may receive military deferment from another university or for another reason.
□ I may be drafted to Compulsory Military Service starting in (Month and Year):
____________________________________________________________________________
My Military Registration and Enlistment Office /զինկոմիսարիատ/ Name in Armenian and 
Phone Number is: 
____________________________________________________________________________ 
□ I have received military deferment in the past for Graduate level studies.
□ Upon completion of my Military Service, I confirm I will start or resume my studies.

* As the number of military deferment spots AUA
receives is limited, the process of receiving
military deferment is competitive. Not all male
applicants requesting military deferment from
AUA will receive it. The Office of Admissions
will notify you regarding your military
deferment status by mid-June 2017.

* Քանի որ ՀԱՀ-ին տրամադրված պարտադիր
զինվորական ծառայությունից տարկետման
իրավունքով տեղերը սահմանափակ են, տարկետում
ստանալու ընթացակարգը մրցակցային է: Ոչ բոլոր
արական սեռի դիմորդները, ովքեր ՀԱՀ-ից
զինվորական ծառայության տարկետում ստանալու
ցանկություն են հայտնել, կստանան այն:
Ընդունելության գրասենյակը մինչև 2017թ. հունիսի
կեսն ընկած ժամանակահատվածը Ձեզ կտեղեկացնի
զինվորական տարկետման որոշման մասին:

YOUR SIGNATURE DATE (mm/dd/yyyy)

For AUA Admissions Office Use Only 
ADMISSIONS COUNSELOR SIGNATURE DATE (mm/dd/yyyy) 

PAYMENT RECEIPT SUBMITTED □ YES
□ NO

PAYMENT MADE VIA □ Bank Transfer
□ Cash Machine
□ Online Payment

____________________________________ ___________________________________
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