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მუხლი 1. მოქმედების სფერო 

 
1. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის  (შემდგომში – ,,კოლეჯი”) ეთიკის კოდექსი 
(შემდგომში – ,,ეთიკის კოდექსი”) შემუშავებულია საქართველოს კონსტიტუციის, 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს შრომის კოდექსის“, ,,უმაღლესი 
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, კოლეჯის შინაგანაწესისა და მოქმედი 
კანონმდებლობის  შესაბამისად, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია კოლეჯისთვის.  
2. ეთიკის კოდექსი ვრცელდება კოლეჯში დასაქმებულ პირებზე, მათ შორის მასწავლებლებზე 
და მოწვეულ პერსონალზე, პროფესიულ სტუდენტებზე და  სავალდებულოა 
შესასრულებლად.  
3. ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში კოლეჯში დასაქმებულთა მიმართ გამოიყენება 
საქართველოს შრომის კოდექსითა და შინაგანაწესით გათვალისწინებული 
პასუხისმგებლობის ზომები. 
4. ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა მიმართ 
გამოიყენება ,,პროფესიული განათლების შესახებ“  საქართველოს კანონისა და ამ ეთიკის 
კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 
5. ეთიკის კოდექსი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის.   
6. ეთიკის კოდექსით განისაზღვრება:   
ა) კოლეჯში დასაქმებული პირებისა და პროფესიულ სტუდენტების ეთიკისა და ქცევის 
ნორმები;                                                                      
ბ) კოლეჯში დასაქმებული პირებისა და პროფესიულ სტუდენტების დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა;                                                                      
გ) განცხადების/საჩივრის განხილვა;                                                                                                                                   
დ) დასკვნითი დებულებანი. 
7. კოლეჯის ყველა თანამშრომელი და პროფესიულ სტუდენტი უნდა მოიქცეს ეთიკის 
ნორმების დაცვით, პატივს სცემს სხვების ადამიანურ ღირსებას და თავი შეიკავოს სხვისთვის 
ზიანის მომტანი საქციელის: ძალადობის, ქურდობის, სიტყვიერი შეურაცხყოფისა და 
ფანატიზმისაგან. 
8. კოლეჯის თანამშრომლებმა და პროფესიულ სტუდენტებმა პატივი უნდა სცენ ერთმანეთის 
ინტელექტუალურ საკუთრებას და აღიარონ თითოეული პროფესიული სტუდენტის უფლება 
მიიღოს განათლება ძალადობის, დისკრიმინაციისა და დაშინებისგან თავისუფალ გარემოში. 
9. ამ დოკუმენტში აღწერილია აკრძალული, დაუშვებელი ყოფაქცევა, შესაბამისი სანქციები 
და კოლეჯის მხრივ რეაგირების მეთოდები და წესები. კოლეჯის პერსონალის ყველა წევრი 
და პროფესიულ სტუდენტი ვალდებულია გაეცნოს ამ დოკუმენტში მოყვანილ ნორმებს.  

 
მუხლი 2.  ეთიკის კოდექსის მიზანი 

 
ეთიკის კოდექსი წარმოადგენს კოლეჯის პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტების 
ეთიკური პრინციპების, ღირებულებებისა და ქცევის ფორმულირებას. კოდექსი მიზნად 
ისახავს დაეხმაროს კოლეჯის პერსონალსა და პროფესიულ სტუდენტებს იმ ეთიკური 
საკითხების გადაჭრასა და დადგენაში, რომლებიც შეიძლება წამოიჭრას მათი მუშაობისა თუ 
სწავლის პერიოდში. აღნიშნული სისტემა მიმართულია ასევე კოლეგებთან, პროფესიულ 



სტუდენტებთან, კოლეჯთან და ეროვნულ თუ საერთაშორისო გაერთიანებებთან 
ურთიერთობების დარეგულირებისაკენ.  

 
მუხლი 3. კოლეჯის თანამშრომელი, პროფესიულ სტუდენტი 

 
1. კოლეჯის თანამშრომლად ითვლება ყველა პირი ვინც დასაქმებული კოლეჯში, მათ შორის 
ადმინისტრაცია, მასწავლებელი, მოწვეული და დამხმარე პერსონალი. 
2. კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტი არის ყველა ის პირი, რომელსაც საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვს კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტის 
სტატუსი. 

 
მუხლი 4. კოლეჯის თანამშრომლების ქცევის ნორმები 

1. კოლეჯი აღიარებს და იცავს თავისუფლებას, მიიჩნევს რა მას სწორედ სწავლების, 
კვლევისა და ერუდიციის აუცილებელ პირობად. კოლეჯი თავისი შესაძლებლობების 
ფარგლებში ყველა ღონეს იხმარს, რათა დაიცვას თავისი პერსონალი ამ თავისუფლების 
შეზღუდვის ნებისმიერი მცდელობისაგან. 
2. კოლეჯის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დაემორჩილოს ნებისმიერ 
საკანონმდებლო და სამეწარმეო მოთხოვნას, ასევე კოლეჯის შინაგანაწესსა და დირექტორის 
ბრძანებებს. 
3. კოლეჯის თანამშრომელი ვალდებულია თავიდან აიცილონ ან შესაბამისი რეაგირებით 
შეხვდნენ ისეთ სიტუაციებს, რომლებმაც პირდაპირ ან ირიბად შეიძლება ჩრდილი მიაყენონ 
კოლეჯის რეპუტაციას. ასეთ სიტუაციებად განიხილება პროფესიულ სტუდენტებთან, 
კოლეგებთან და კოლეჯის თანამშრომლებთან კონფლიქტური, დაძაბული და არაჯანსაღი 
ურთიერთობები, საკუთარი პერსონის წარმოჩინება, სხვათა მიმართ უპატივცემლობა და 
ცინიკური დამოკიდებულება, დაძაბული, ნეგატიური ემოციური ფონის შექმნა და ა.შ. 
4. კოლეჯის თანამშრომელმა არ უნდა მოითხოვოს საჩუქარი ან თანხა და არ უნდა 
წაახალისოს ვინმე ასეთ ქმედებაზე, თუკი ეს უკავშირდება მათი მხრიდან სამსახურებრივი 
უფლება-მოვალეობის ბოროტად გამოყენებას.  
5. კოლეჯის იმ თანამშრომლებმა, რომელთაც შეხება აქვთ კოლეჯის დოკუმენტაციასთან, 
საიდუმლოდ უნდა შეინახონ შესაბამისი ინფორმაცია. მათ ასევე ეკრძალებათ ზეპირი 
საუბრების გამჟღავნება, თუ ამას მოითხოვს საჭიროება. ასევე კონფიდენციალური და 
გასაიდუმლოებულია თანამსრომელთა და პროფესიულ სტუდენტების პერსონალური 
მონაცემები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა არსებობს სპეციალური მოთხოვნა 
სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან.  
6. კოლეჯი აღიარებს ინტელექტუალურ საკუთრებას, მათ შორის გამოგონებებს და 
საავტორო უფლებებს სამუშაოს სხვადასხვა დარგში. კოლეჯი ყველაფერს იღონებს 
იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ინტელექტუალური საკუთრების ავტორების წახალისება 
პრემიებითა და ჯილდოებით. 
7. საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მუდმივად განვითარება კოლეჯის ყველა 
თანამშრომლის მოვალეობაა. ისინი გამუდმებით უნდა ცდილობდნენ აიმაღლონ თავიანთი 
კვალიფიკაციის ხარისხი. 
8. კოლეჯის თანაშრომლის მიერ თავიანთი საქმიანობის სფეროში განხორციელებულ 
საზოგადოებისა და თვით ინდივიდისათვის ურთიერთსასარგებლო პროფესიულ და 



საკონსულტაციო სამუშაოს კოლეჯი მხოლოდ მიესალმება, მაგრამ იგი არ უნდა 
ეწინააღმდეგებოდეს კოლეჯის ინტერესებს და არ უნდა აფერხებდეს სასწავლო პროცესის 
გამართულ მიმდინარეობას.  
9. საზოგადო გამოსვლა ითვალისწინებს კოლეჯის თანამშრომელთა მხრიდან შესაძლო 
სასაუბრო შეხვედრებსა და კომენტარებს რადიოსა და ტელევიზიის ან ბეჭდვითი ორგანოს 
საშუალებით, რაც თავისთავად გულისხმობს ფართო საზოგადოების წინაშე წარდგომას. 
სასწავლი კოლეჯის თანამშრომელი თავისუფალია კომენტირებისას, თუმცა თუკი კომენტარს 
აკეთებენ კოლეჯის სახელით, მათ მოეთხოვებათ ეთიკისა და პროფესიული სტანდარტების 
უმაღლეს დონეზე გამომჟღავნება. თუკი თანამშრომელი კომენტარს აკეთებს საკითხზე, 
რომელიც არ ეხება მათ პროფესიულ საქმიანობას, მათ უნდა დააფიქსირონ, რომ კომენტარი 
კეთდება პირადად მათი პოზიციიდან და არა კოლეჯის სახელით. 
10. კოლეჯის თანამშრომელი ვალდებულია გაუფრთხილდეს კოლეჯის შენობასა და 
სასწავლო ინვენტარს, გამოიყენოს ისინი დანიშნულებისამებრ და დაიცვას უსაფრთხოების 
ზომები. დაუშვებელია კოლეჯის რესურსების არაეკონომიურად და არამიზნობრივად 
(პირადი მიზნებისათვის) გამოყენება, თუკი არ არსებობს რექტორატის შესაბამისი ნებართვა. 
11. კოლეჯის თანამშრომლის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის დასაქმებულს 
ეკისრება დისციპლინური სახდელი ეთიკის კოდექსითა და კოლეჯის შინაგანაწესით 
დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.; 
12.  კოლეჯის თანამშრომლის მიერ ეთიკის კოდექსის დარღვევად ასევე ჩაითვლება:  
ა) კოლეჯის თანამშრომლის ქმედება, რომელიც ლახავს კოლეჯის რეპუტაციას/ავტორიტეტს; 
ბ) პროფესიულ სტუდენტზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა; 
გ) პროფესიულ სტუდენტის პირად ცხოვრებაში ჩარევა; 
დ) კონფიდენციალობის პრინციპის დარღვევა; 
ე)  კოლეჯის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან სხვა 
ტოქსიკური საშუალებების მიღება; 
ვ) კოლეჯშიგამოცხადება არაფხიზელ მდგომარეობაში, ასევე ნარკოტიკული ან ტოქსიკური 
საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ; 
ზ) კოლეჯისთვის შეგნებულად ან დაუდევრობით მატერიალური/ქონებრივი ზიანის მიყენება 
ან ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნა; 
თ) კოლეჯის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარება; 
ი) ნებისმიერი პირის სიტყვიერი ან/და ფიზიკური შეურაცხყოფა; 
კ) სასწავლო პროცესის შეგნებულად ჩაშლა ან ჩაშლის მცდელობა; 
ლ) დასაქმებულისთვის შეუფერებელი სხვა საქმიანობა; 
 

მუხლი 5. კოლეჯის პროფესიულიი სტუდენტების ქცევის ნორმები 
1. კოლეჯის ტერიტორიაზე პროფესიულ სტუდენტთა მხრიდან დისციპლინის ნორმების 
დაცვას აკონტროლებს  კოლეჯის ადმინისტრაცია. ამავე დროს დისციპლინის კონტროლი 
დელეგირებულია მასწავლებლებზე. კოდექსის, შინაგანაწესის და კანონის დარღვევისთვის 
დგება პროფესიულ სტუდენტის პასუხისმგებლობის საკითხი როგორც კოლეჯის წინაშე, 
ასევე კანონმდებლობის შესაბამისად.  
2. კოლეჯის მიერ პროფესიულ სტუდენტთა მხრივ დისციპლინარული ნორმების დაცვის 
უზრუნველყოფის ძირითადი საფუძველია:  
ა) დისციპლინის არდამრღვევი პროფესიული სტუდენტის პიროვნული, საგანმანათლებლო 
და სოციალური განვითარების უფლებების დაცვა და უზრუნველყოფა;  



ბ) კოლეჯის სათანადოდ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა  

3. კოლეჯში მყოფი პროფესიული სტუდენტების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის 
დაცვის მიზნით, კოლეჯი და მისი ადმინისტრაცია მოვალეა მიიღოს ზომები ისეთი 
პროფესიულ სტუდენტების ქმედებების აღსაკვეთად, რომლებიც საფრთხის ქვეშ აყენებენ 
კოლეჯის ტერიტორიაზე მყოფთა დაცულობას და უსაფრთხოებას. პროფესიული სტუდენტი, 
რომელსაც სურს კოლეჯში სწავლა, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  

ა) იცავდეს კოლეჯის ცხოვრების წესს  

ბ) სწავლობდეს აკადემიური ჩამორჩენის გარეშე  

გ) იცავდეს კოლეჯის ეთიკის კოდექსს.  

მუხლი 6. პროფესიულ სტუდენტის მიერ ეთიკის კოდექსის დარღვევა 

პროფესიულ სტუდენტის მიერ ეთიკის კოდექსის დარღვევად ითვლება:  

ა) ეთიკის კოდექსის დარღვევა;  
ბ) შინაგანაწესში შეტანილი ნორმების დარღვევა;  
გ) სწავლის პროცესისათვის ხელის შეშლა, ხმაური, საუბარი;  
დ) ლექციებზე მობილური ტელეფონების გამოყენება;  
ე) მასწავლებლების განკარგულებისადმი დაუმორჩილებლობა;  
ვ) კოლეჯის დაცვისადმი დაუმორჩილებლობა;  
ზ) სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ცილისწამება;  
თ) ნებადაურთველად შესვლა კოლეჯის შენობაში;  
ი) კოლეჯის საკუთრების გამოყენება სათანადო უფლების გარეშე (კომპიუტერის, მონაცემთა 
ბაზის და ხმოვანი საკომუნიკაციო საშუალებების ჩათვლით);  
კ) აკრძალულ ადგილებში (ოთახებში, დერეფნებში და სხვა) სიგარეტის მოწევა;  
ლ) გამიზნულად ან დაუდევრობის მიზეზით ადამიანის უსაფრთხოების და კოლეჯის 
საკუთრების საფრთხეში ჩაგდება;  
მ) განგებ ცრუ ინფორმაციის მიწოდება (ხანძრის, აფეთქების, ცრუ მუქარის ან სხვა მოვლენის 
შესახებ);  
ნ) კოლეჯის სამსახურების მიერ მიცემული დავალება-განკარგულებების შეუსრულებლობა;  
ო) ავეჯის, ტექნიკის თუ სხვა სახის კოლეჯის საკუთრების დამტვრევა-დაზიანება; 
პ) კედლების დახატვა-დაბინძურება;  
ჟ) კოლეჯის შიდა განაწესის სხვაგვარი დარღვევა 

 

მუხლი 7.  დისციპლინარული სახდელი 

 

ეთიკის კოდექსის დარღვევაში შემჩნეული პროფესიულ სტუდენტის საკითხს განიხილავს 
კოლეჯის დირეტორის მიერ შექმნილი კომისია პროფესიული სტუდენტის მონაწილეობით, 



რომელიც უფლებამოსილია გადაცდომის სიმძიმის მიხედვით დირექტორს წარუდგინოს 
რეკომენდაცია შემდეგი სახდელების დაწესების შესახებ: 
ა) გაფრთხილება 
ბ) საყვედური 
 


