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თავი I. ზოგადი დებულებები 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

 

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კასპის კოლეჯის (შემდგომში – კოლეჯი) პროფესიულ 

სტუდენტთა ქცევისა და სწავლის განაწესი აწესრიგებს კოლეჯსა და პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

(შემდგომში - სტუდენტი/მსმენელი) და მათ კანონიერ წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობებს, უფლება - 

მოვალეობებსა და სასწავლო პროცესს.  

2. განაწესი შემუშავებულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, საქართველოს ორგანული 

კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, საქართველოს კანონის „პროფესიული განათლების შესახებ“, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის  2020 წლის 25 მარტის ბრძანება 

№48/ნ–ით დამტკიცებული კოლეჯის  წესდების და სხვა მოქმედი კანონებისა და მარეგულირებელი წესების 

შესაბამისად. 

3. კოლეჯი იცავს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, უზრუნველყოფს დისკრიმინაციის, შევიწროებისა და ჩაგვრისაგან თავისუფალ სამუშაო 

გარემო და სასაწავლო პირობების შექმნას. 

4.  აღნიშნული წესის მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა ყველა სტუდენტისთვის.  

 

მუხლი 2. სტუდენტთა ქცევისა და სწავლის განაწესის მიზნები 

 

1. ამ განაწესის მიზნებია კოლეჯის სასწავლო სივრცეში განსაზღვროს: 

ა) სტუდენტთათვის/მსმენელთათვის დაკისრებული ამოცანების შესრულების ხელშემწყობი სასწავლო გარემოს, 

აგრეთვე, უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების შექმნა;  

ბ) სასწავლო პროცესის მოწესრიგება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებისა და კოლეჯის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით;  

გ) კოლეჯში სასწავლო დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფა და დისციპლინის დარღვევის პრევენცია; 

დ) სასწავლო დროის რეგულირება და რაციონალური გამოყენების უზრუნველყოფა; 

ე) სტუდენტთ/მსმენელთა უფლებებისა და თავისუფლებების ხელშეწყობა;  

ვ) კოლეჯში პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მიერ ეთიკური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა. 

2. განაწესით განისაზღვრება: 

ა) სასწავლო საკითხებზე გამოცემული დირექტორის ბრძანებათა (წესების) სტუდენტთათვის/მსმენელთათვის 

გაცნობის წესი; 

ბ) სტუდენტთა/მსმენელთა მოვალეობები და ვალდებულებები; 

გ)  ხანძარსაწინააღმდეგო და ტექნიკური უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციების დაცვა; 

დ) საგანგებო სიტუაციების დროს (საომარი მდგომარეობა, სტიქიური უბედურება, ვირუსული პანდემია და 

სხვა) ქცევის წესები; 

ე) სტუდენტთა/მსმენელთა წახალისების ფორმების და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების 

გამოყენების წესი; 

ვ) სტუდენტის/მსმენლის მატერიალური პასუხისმგებლობა; 

ზ) განცხადების/საჩივრის განხილვის წესი. 

3. კოლეჯში პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის დაწყებისა და დამთავრების დროს, არდადაგების დანიშვნის 

დროსა და ხანგრძლივობას განსაზღვრავს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო, ხოლო კოლეჯში სტუდენტთა ყოფნის სავალდებულო დრო, ლექციების დაწყებისა და 

ხანგრძლივობის საათები,  გამოცდების ჩაბარების თარიღები განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის 

ბრძანებით დამტკიცებული განრიგის შესაბამისად. 

 

მუხლი 3. მოქმედების სფერო   

 

1. განაწესი წარმოადგენს კოლეჯის მიერ სტუდენტთან/მსმენელთან ან/და მის კანონიერ წარმომადგენელთან 

დადებული ხელშეკრულების შემადგენელ, განუყოფელ ნაწილს, თუ ამავე ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 

დადგენილი.  

2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით შესაძლებელია განისაზღვროს აღნიშნული განაწესისაგან განსხვავებული 

წესები, რაც არ უნდა აუარესებდეს სტუდენტის/მსმენლის/კანონიერი წარმომადგენლის მდგომარეობას.  
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3. თუ განაწესის და ხელშეკრულების ნორმები მხოლოდ ავსებენ და არ ცვლიან ერთმანეთს, ყველა ნორმა 

ინარჩუნებს ძალას და განიხილება, როგორც ერთი ხელშეკრულება, ხოლო თუ ცვლიან - უპირატესობა ენიჭება 

უახლესი თარიღით გაფორმებულ ნორმას.  

4. ურთიერთობები, რომელიც არ წესრიგდება წინამდებარე განაწესით, რეგულირდება მხარეთა შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულებით ან/და დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი 

აქტით.  

 

მუხლი 4. განაწესის შესრულების კონტროლი  

 

1. კოლეჯში პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ განაწესის შესრულების კონტროლს ახორციელებს 

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი და ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი. 

2. განაწესის კონტროლი გულისხმობს:  

ა) პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა კოლეჯში გამოცხადებისა და წასვლის მონიტორინგს;  

ბ) განაწესიდან, სასწავლო ხელშეკრულებით ან მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე სხვა 

მართლზომიერ მეთოდებს.  

 

თავი II. განაწესის პირობების დაცვა და მატერიალური პასუხისმგებლობა 

 

მუხლი 5. უსაფრთხო და ჯანსაღი სასწავლო გარემოს უფლება 

1. კოლეჯი ვალდებულია სტუდენტებს/მსმენელებს შეუქმნას სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

მაქსიმალურად უსაფრთხო სასწავლო გარემო. 

2.  კოლეჯს ევალება სტუდენტებს/მსმენელებს დროულად, სრულად და გასაგებად მიაწოდოს ყველა ის 

ინფორმაცია რამაც შეიძლება იმოქმედოს მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ან ბუნებრივი გარემოს 

უსაფრთხოებაზე. 

3. კოლეჯი ვალდებულია დანერგოს უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემა და დროულად 

მიაწოდოს სტუდენტს/მსმენელს სათანადო ინფორმაცია.  აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს 

სტუდენტები/მსმენელები პერსონალური დამცავი აღჭურვილობით, სახიფათო მოწყობილობა ტექნოლოგიურ 

პროგრესთან ერთად დროულად შეცვალოს უსაფრთხოთი ან ნაკლებად სახიფათოთი, მიიღოს ყველა სხვა 

გონივრული ზომა სტუდენტის/მსმენლის უსაფრთხოებისათვის და მათი ჯანმრთელობის დასაცავად. 

პერიოდულად ჩაუტაროს სტუდენტებს/მსმენელებს ინსტრუქტაჟები და სწავლებები უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული რისკებისა და მათი პრევენციის ზომების, აგრეთვე საფრთხის შემცველ აღჭურვილობასთან 

მოპყრობის წესების შესახებ. 

5. კოლეჯი ვალდებულია შეიმუშაოს საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა, რათა საგანგებო შემთხვევის 

დროს დროულად მიიღოს ყველა გონივრული ზომა შემთხვევის შედეგების დროული ლოკალიზაციისა და 

ლიკვიდაციისათვის, პირველადი დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციისათვის. 

 

მუხლი 6. მატერიალური პასუხისმგებლობა  

1. სტუდენტი/მსმენელი სრულადაა პასუხისმგებელი მისთვის სამსახურებრივად გადაცემული ინვენტარის 

(ქონების) სათანადო მოვლა–პატრონობასა და მოხმარებაზე.  

3. სტუდენტი/მსმენელი ვალდებულია:  

ა) ქონება გამოიყენოს მხოლოდ სასწავლო მიზნებისათვის;  

ბ) ქონების ნებისმიერი სახის გადაადგილების, გამოსაყენებლად გაუვარგისების, განადგურებისა თუ დაკარგვის 

თაობაზე აცნობოს მასწავლებელს;  

 

მუხლი 7. ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი წესები   

1. სტუდენტი/მსმენელი ვალდებულია, კოლეჯის სამუშაო სივრცეში დაიცვას ხანძარსაწინააღმდეგო 

უსაფრთხოების მოთხოვნები. 

2. კოლეჯის შენობაში ხანძრის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ 

განაცხადოს აღნიშნულის შესახებ. 

 

 

 
 



5 
 

თავი III პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა, კანონიერ წარმომადგენლთა უფლებამოვალეობანი 

 

მუხლი 8. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის უფლებები და ვალდებულებები  

 

1. სტუდენტის/მსმენლის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება წინამდებარე განაწესით, მასთან ან 

არასრულწლოვანი სტუდენტის შემთხვევაში, მის მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებით, საქართველოს კანონმდებლობით.  

2. სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს:  

ა) მიიღოს ხარისხიანი პროფესიული განათლება;  

ბ) ისარგებლოს კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით;  

გ) მოითხოვოს ცოდნის სამართლიანი შეფასება;  

დ) დაცული იყოს არასათანადო მოპყრობისა და შეურაცხყოფისაგან;  

ე) გამოთქვას საკუთარი აზრი;  

ვ) გამოთქვას პროტესტი და წერილობით გაასაჩივროს კოლეჯის დირექტორთან კოლეჯში დასაქმებული 

პირის ან/ და სტუდენტის არამართლზომიერი ქმედება;  

ზ) მის მიმართ გამოვლენილი არამართლზომიერი ქმედება გაასაჩივროს საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

თ) მიიღოს დროული და უტყუარი ინფორმაცია მის კანონიერ ინტერესებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  

ი) ისარგებლოს სტატუსის შეჩერებისა და მობილობის უფლებით (გარდა მსმენელისა), რეგულირდება 

კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული სასწავლო პროცესის მარეგულიერებელი წესით.  

3. სტუდენტი/მსმენელი ვალდებულია:  

ა) დროულად გამოცხადდეს ლექციაზე ან/და კოლეჯის მიერ ორგანიზებულ სხვა საგანმანათლებლო 

ღონისძიებაზე;  

ბ) სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს არ გამოიყენოს მობილური ტელეფონი ან სხვა ტექნიკური 

საშუალება არასასწავლო მიზნით;  

გ) დაემორჩილოს კოლეჯის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესითა და განაწესით დადგენილ 

მოთხოვნებს და პროფესიული განათლების მასწავლებლის ან სხვა უფლებამოსილი პირის შესაბამის 

მითითებებს;  

დ) მზრუნველობით მოეპყრას და გაუფრთხილდეს კოლეჯის ქონებას;  

ე) პატივი სცეს სხვა სტუდენტის და კოლეჯის თანამშრომლების ღირსებას. არ დაუშვას მათზე რაიმე 

ფორმით ზეწოლა, ან მათ მიმართ შეურაცხმყოფელი საქციელი;  

ვ) უმიზეზოდ არ დააგვიანოს და არ გააცდინოს ლექციები. ლექციაზე დაგვიანების ან/და გაცდენის 

შემთხვევაში კოლეჯსი წარადგინოს წერილობითი ფორმით შედგენილი ახსნა-განმარტება დაგვიანების და 

გაცდენის გამომწვევი მიზეზების მითითებით. გაცდენის საპატიო მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს: 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სამხედრო სავალდებულო სამსახური, სპორტულ შეჯიბრებებსა და 

შეკრებებზე მონაწილეობა და სხვა ობიექტური გარემოებები.  

ზ) დაიცვას სისუფთავე კოლეჯსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე;  

თ) იცნობდეს კოლეჯის განაწესს, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესსა და განუხრელად იცავდეს მათ;  

ი) ხელი შეუწყოს კოლეჯის ავტორიტეტის ამაღლებას და პატივი სცეს დაწესებულებას, სადაც იგი ცოდნასა 

და უნარებს ეუფლება;  

4. სტუდენტს/მსმენელს ეკრძალება:  

ა) ლექციის მიმდინარეობისას არასაპატიო მიზეზით აუდიტორიის დატოვება;  

ბ) ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს/ელ. სიგარეტისა და საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული 

ნივთების კოლეჯის ტერიტორიაზე შეტანა და გამოყენება;  

გ) ალკოჰოლური ან/და სხვა თრობის საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ სასწავლებლის ტერიტორიაზე 

გამოცხადება და გადაადგილება;  

დ) კოლეჯის ინფორმაციულ სივრცეში ყველა ტიპის კომპიუტერული თამაშები, არასანქცირებული 

ჩართვების განხორციელება, კოლეჯის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე პროგრამული 

უზრუნველყოფის ინსტალაცია, ლექციების მიმდინარეობისას მობილური საკომუნიკაციო საშუალებების 

გამოყენება;  

ე) სტუდენტის/მსმენელის მიერ ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა 

დარღვევა განიხილება დისციპლინურ დარღვევად და კოლეჯი უფლებამოსილია სტუდენტის მიმართ 

გამოიყენოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები.  
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მუხლი 9. არასრულწლოვანი სტუდენტის მშობელის ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენლის უფლებები და 

მოვალეობები  

1. არასრულწლოვანი სტუდენტის კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს:  

ა) მოითხოვოს სასწავლო პროცესში მონაწილეთაგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;  

ბ)მიიღოს ინფორმაცია მასწავლებლისა და კოლეჯის ადმინისტრაციისაგან კოლეჯის ფუნქციონირებასა და  

სტუდენტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე;  

გ) მიიღოს ინფორმაცია სტუდენტის მოსწრებისა და დისციპლინური დარღვევების შესახებ და მოითხოვოს 

მათი კონფიდენციალურობის დაცვა;  

დ) მოსთხოვოს კოლეჯს  სტუდენტის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა;  

ე) განახორციელოს კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.  

2.  არასრულწლოვანი სტუდენტის კანონიერი წარმომადგენელი ვალდებულია:  

ა) რეგულარულად აკონტროლოს  სტუდენტის სასწავლო პროცესში ჩართულობა და ხელშეკრულებით 

სტუდენტისთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება;  

ბ)  სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამის შეუფერხებლად ათვისების მიზნით აღმოფხვრას მასზე 

დამოკიდებული ყველა დამაბრკოლებელი გარემოება, მათ შორის უზრუნველყოს იგი სასწავლო ნივთებითა 

და სახელმძღვანელოებით;  

გ) დროულად და შესაბამის საბანკო ანგარიშზე კოლეჯის მიერ დადგენილი გრაფიკით, გადაიხადოს 

სწავლის საფასური (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);  

დ) კოლეჯის მხრიდან შეტყობინების მიღებისთანავე გამოეხმაუროს მას და მოთხოვნის შემთხვევაში 

გამოცხადდეს მოთხოვნილ ადგილზე;  

ე) აანაზღაუროს კოლეჯის  სტუდენტის მიერ მიყენებული მატერიალური ზიანი;  

ვ) კოლეჯის ადმინისტრაციასთან და მასწავლებლებთან ურთიერთობისას დაიცვას ეთიკის ნორმები;  

ზ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით კანონიერი წარმომადგენლის ვალდებულებებიდან 

გამომდინარე ხელი შეუწყოს კოლეჯსა და სტუდენტს შორის სასწავლო ხელშეკრულების შესრულებას. 

  

თავი IV პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

 

მუხლი 10. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის დისციპლინური გადაცდომა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომები  

 

1. სტუდენტის/მსმენლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები განსაზღვრავს სტუდენტის/მსმენლის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლებს, დისციპლინური სახდელის სახეებს, დისციპლინური 

დევნის დაწყებასა და პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხებს.  

2. სტუდენტების/მსმენელების მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყება არ უნდა ზღუდავდეს 

სტუდენტის/მსმენლის უფლებას მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

ეს საფრთხეს უქმნის სხვისი უფელბების, ჯანმრთელობის, კოლეჯის საკუთრებისა და უსაფრთხოების დაცვას.  

3. სტუდენტის/მსმენლის მიერ დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს და დისციპლინური 

პასუხისმეგბლობის საფუძველია: 

ა)  წინამდებარე განაწესით, კოლეჯის საქმიანობის სპეციალური მარეგულირებელი კანონმდებლობის, ან 

სხვა შიდა სამართლებრივი ბრძანებების (წესების) მოთხოვნათა დარღვევა; 

ბ) ზნეობრივ-ეთიკური ნორმების დარღვევა, კოლეჯში დასაქმებული პირის, სტუდენტის ან კოლეჯის 

დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი; 

გ) ქმედება, რომელმაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კოლეჯის ნორმალურ ფუნქციონირებას ან/და 

რეპუტაციას; 

დ) კოლეჯისთვის შეგნებულად ან დაუდევრობით მატერიალური/ქონებრივი ზიანის მიყენება ან არსებითი 

ზიანის მიყენების საფრთხის შექმნა; 

ე) კოლეჯის ან სტუდენტისადმი/მსმენელისადმი გამოხატული აშკარა უპატივისმცემლობა, არაკორექტული 

ქმედება,  

ვ) კოლეჯის თანამშრომლის ან სტუდენტის მიმართ ჩადენილი ნებისმიერი დისკრიმინაციული ქმედება, ან 

შევიწროვების ფაქტი (მათ შორის სექსუალური ხასიათის შევიწროვება);  

ზ) შრომის და სახანძრო უსაფრთხოების ზოგადი წესების დარღვევა;  

 

 

მუხლი 11. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის დისციპლინური პასუხისმგებლობის წარმოება  
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1. დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენის შემთხვევაში პირი, რომელმაც იგი გამოავლინა კოლეჯის 

დირექტორის სახელზე ადგენს მოხსენებით ბარათს და აღწერს ქმედებას, შესაბამისი დროის, თარიღისა და სხვა 

არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხების მითითებით. 

2. დისციპლინური დარღვევის სიმძიმიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, დირექტორი იღებს 

გადაწყვეტილებას დისციპლინური კომისიის შექმნის თაობაზე.  

3. დისციპლინური კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება კოლეჯის ძირითადი სტრუქტურული 

ერთეულებიდან და პროფესიული სტუდენტების წარმომადგენლებიდან გამოყოფილი რამდენიმეკაცანი 

ჯგუფით.  

4. დისციპლინური კომისია წერილობით აღწერს დისციპლინური დარღვევის გარემოებებს, მიუთითებებნ 

უტყუარი ფაქტების შესახებ. მოხსენებითი ბარათი წარედგინება კოლეჯის დირექტორს, რომელიც იღებს 

საბოოო გადაწყვეტილებას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების ან მის გამოყენებაზე უარის 

თქმის შესახებ.  

5. თუ დადგინდა, რომ პირდაპირ დაირღვა კოლეჯის შიდა მარეგულირებელი აქტებისა და განაწესის 

მოთხოვნები, დირექტორი ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებას პირისათვის დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების თაობაზე.  

6. დისციპლინური დევნის დაწყებისას უნდა შეგროვდეს საქმისათვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულელბები, 

სტუდენტს/მსმენელს უნდა განემარტოს კონკრეტულად რომელი ნორმის დარღვევაში არის მის მიმართ ეჭვი და 

მოეთხოვოს შესაბამისი განმარტება, მოხდეს მისი და საქმესთან დაკავშირებული პირების გამოკითხვა, 

გადაცდომის ჩამდენს ჩამოერთვას ახსნა-განმარტება. სათანადოდ შესწავლილი იქნას გარემოებები, დადგინდეს 

გადაცდომის ჩამდენი დასაქმებულის ან/და სტუდენტის შემხებლობისა და მონაწილეობის ხარისხი.  

7. დისციპლინური დარღვევაში ეჭვმიტანილი ვალდებულია მოთხოვნისთანავე წარმოადგინოს ახსნა-

განმარტება. თუ ის თავს არიდებს შესაბამისი განმარტების წარმოდგენას კოლეჯი უფლებამისილია აღნიშნული 

ფაქტი დააფიქსიროს წერილობით და წარმოება განაგრძოს განმარტების გარეშე. 

8. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრებისას მხედველობაში მიიღება გადაცდომის სიმძიმე, 

მისი ჩადენის გარემოებები, დისციპლინური სამართალდამრღვევის ჩამდი პირის მონაწილეობის ხარისხი და 

სხვა ობიექტური გარემოებები.  

9. დისციპლინური გადაცდომის სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, გააკეთოს 

ამონაწრი ამ მასალებიდან, გადაიღოს მასალების ასლები, წარმოადგინოს მტკიცებულებები, მისცეს ზეპირი და 

წერილობითი ახსნა-განმარტებები.  

10. არასრულწლოვანი სტუდენტის დისციპლინური წარმოების დაწყების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა 

ეცნობოს მის მშობელს ან/და კანონიერ წარმომადგენელს.  

11. პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯისთვის ბრალეული ქმედებით მიყენებული ზიანის გამო, ზიანის 

ოდენობის შესაბამისი მატერიალური პასუხისმგებლობა ეკისრება პროფესიულ სტუდენტს 

(არასრულწლოვანების შემთხვევაში - მის კანონიერ წარმომადგენელს).  

12. დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს დირექტორი, რაც 

ფორმდება შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით – ბრძანებით.  

 

მუხლი 12. დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახდელის სახეები  

1. კოლეჯის დირექტორი დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში დისციპლინური დარღვევის 

სიმძიმისა და ჩადენის გარემოებების  გათვალისწინებით,  უფლებამოსილია გამოიყენოს დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის შემდეგი ზომები სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის: 

ა) შენიშვნა; 

ბ) საყვედური; 

გ) მატერიალური სახდელის დაკისრება; 

დ) სტუდენტის/მსმენლის სტატუსის შეწყვეტა. 

2. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, უნდა იყოს დისციპლინური გადაცდომის თანაზომიერი. 

5. სტუდენტი/მსმენელი ვალდებულია აანაზღაუროს ის მატერიალური ზიანი, რომელიც მის მიერ 

დისციპლინური გადაცდომის შედეგად მიადგა კოლეჯს, თუ ეს გადაცდომა განზრახ ან უხეში 

გაუბრთხილებლობით არის ჩადენილი. 

 

მუხლი 13. დისციპლინური პასუხისმგებლობის გაქარწყლება 

1. თუ პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს ორი თვის განმავლობაში არ შეეფარდა ახალი დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომა, იგი ითვლება დისციპლინური პასუხისმგებლობის არმქონე პირად. 
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თავი V - პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა წახალისების ზომები 

 

მუხლი 14. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა წახალისების ზომები 

1.  სანიმუშო ყოფაქცევის ან/და სასწავლო პროცესის განმავლობაში მიღწეული მაღალი შედეგებისთვის, 

კოლეჯის სტუდენტების/მსმენელების და მასწავლებლისთვის ჩადენილი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი 

ქმედებისთვის წესდება სტუდენტის/მსმენლის წახალისების შემდეგი ფორმები: 

ა) მადლობა; 

ბ) მადლობის სიგელის გადაცემა; 

გ) ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვება; 

დ) უფასო ექსკურსიის ორგანიზება 

2. პროფესიული სტუდენტის მიმართ წახალისების ზომები გამოყენების უფლება აქვს კოლეჯის დირექტორს, 

შესაბამისი თანამშრომლის მოხსენებითი ბარათის ან/და საკუთარი ინიციატივით;  

3. ინფორმაცია პროფესიული სტუდენტის წახალისების შესახებ საზოგადოებას მიეწოდება კოლეჯის 

სტენდის/საჯაროდ სიტყვიერად გამოცხადებით ან კოლეჯის ვებ-გვერდის საშუალებით 

 

თავი VI პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის პირადი საქმე 

 

მუხლი. 15 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის პირადი საქმე 

1. პროფესიული სტუდენტის/მსმენლის „პირადი საქმე“ იქმნება და მას აწარმოებს საქმისმწარმოებელი. 

2. პროფესიული სტუდენტის/მსმენლის პირადი საქმე მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს:  

ა) პირადი /კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;  

ბ) პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;  

გ) 1 ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;  

დ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის მოთხოვნის შესაბამისად, საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 

ან განათლების დამადასტურებელი ის დოკუმენტი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი 

განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე ან სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი.  

ე) დისციპლინის დარღვევის ან/და წახალისების ზომის გამოყენების შესახებ კოლეჯის დირექტორის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები;  

ვ) მასთან გაფორმებულ ხელშეკრულება.  

ზ) ნებისმიერ ისეთ დოკუმენტს, რომელიც პირდაპირ და უშუალო კავშირშია პროფესიული სტუდენტის 

უფლებებსა და მოვალეობებთან.  

3. პროფესიული სტუდენტის/მსმენლის პირად საქმეში მოთავსებული დოკუმენტაცია წარმოადგენს კოლეჯის 

საკუთრებას (გარდა უშუალოდ დედნის სახით წარმოდგენილი დოკუმენტისა) და რჩება კოლეჯში. 

 

თავი VII დასკვნითი დებულებები 

 

მუხლი 16. განაწესის ძალაში შესვლა და პასუხისმგებლობა მის დარღვევაზე 

1. განაწესი ძალაში შედის კოლეჯის წესდებით დადგენილი წესით მისი ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას 

ღიად განთავსებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს. 

2. სტუდენტის/მსმენლის მიერ განაწესის დარღვევის შემთხვევაში დირექტორი უფლებამოსილია მათ მიმართ 

გამოიყენოს განაწესით დადგენილი დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომა. 

 

მუხლი 17. გარდამავალი საკითხები 

1. ის საკითხები რაც გათვალისწინებული არ რის განაწესით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობისა და კოლეჯის წესდების შესაბამისად. 

2. განაწესში ცვლილებების და დამატების შეტანა შესაძლებელია კოლეჯის წესდებით გათვალისწინებული 

წესის შესაბამისად. 

3. განაწესში შეტანილი ცვლილებები და დამატებები ავტომატურად ხდება მისი ნაწილი მას შემდეგ რაც 

მოხდება მათი დამტკიცება კოლეჯის დირექტორის მიერ. 


