
პროფესიული სტუდენტის უფლებები/მოვალეობები 

 

1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი 

განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

2. დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის უფლებების შეზღუდვა, თუ იგი არ ემსახურება 

სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას, მაღალი ხარისხის 

სწავლების, დისციპლინისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ან არ არის მიმართული ამ 

წესით დადგენილი კოლეჯის მიზნებისა და პრინციპების საწინააღმდეგო საქმიანობის 

აღკვეთისათვის. 

3. კანონმდებლობითა და კოლეჯის შიდასამართლებრივი აქტებით დადგენილი უფლებების 

გარდა კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია: 

ა) მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის 

შიდასამართლებრივი აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებითა 

და საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;  

ბ) ისარგებლოს კოლეჯის სასწავლო და დამხმარე რესურსით, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო 

და სხვა საშუალებებით; 

გ) მიიღოს კოლეჯის ადმინისტრაციისგან ამომწურავი ინფორმაცია თავისი 

უფლებების,საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კოლეჯის სხვა რესურსების შესახებ. 

დ) თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა 

გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას;  

ე) მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში; 

ვ) მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროცესის შეფასებაში. 

4. პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას კანონმდებლობის, კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი 

დებულებისა და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები; 

ბ) შეასრულოს საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი მოთხოვნები; 

გ) შეასრულოს კოლეჯთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

დ) დაიცვას სხვა პირების უფლებები და კანონიერი ინტერესები;  

ე) სასურველი შედეგის მიღწევის მიზნით არ გამოიყენოს პლაგიატი;  

ვ) გაუფრთხილდეს კოლეჯის ინფრასტრუქტურას;  

ზ) იმოქმედოს იმგვარად, რომ არ შეურაცყოს კოლეჯის პრესტიჟი. 

 



პროფესიული სტუდენტის ქცევის წესები და პასუხისმგებლობა 

 

1. პროფესიული სტუდენტები ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ დაწესებულების 

პრესტიჟს, ზუსტად დაიცვან კოლეჯის ტერიტორიაზე ქცევის წესები, აგრეთვე ეთიკის 

ნორმები კოლეჯის პერსონალთან და სხვა სტუდენტებთან ურთიერთობაში. 

2. კოლეჯის ტერიტორიაზე სტუდენტებს ეკრძალებათ: 

ა. თამბაქოს მოწევა კოლეჯის შენობაში; 

ბ. ხმაური და მეცადინეობისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიწვევს სტუდენტის 

გაფრთხილებას; 

გ. კოლეჯის შენობის ტერიტორიაზე პოლიტიკური ხასიათის გამოსვლებისა და მიტინგების 

მოწყობა, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას; დ. კოლეჯის შენობაში ცეცხლსასროლი ან გაზის 

იარაღით შესვლა, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებასა 

და შესაბამის კანონით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას; 

ე. კოლეჯის ტერიტორიაზე აზარტული თამაშები, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას. 

ვ. ალკოჰოლური საშუალებების გამოყენება, ანალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ კოლეჯში 

გამოცხადება, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას. 

ზ. ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენება, გავრცელება, რაც გამოიწვევს ადმინისტრაციულ 

ან სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, კანონმდებლობით დადგენილი წესით; თ. 

გამოცდის ჩატარებისა და გამოცდაზე ქცევის წესების დარღვევა, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებას; 

კოლეჯში გამოცხადება გარეგნულად მოუწესრიგებელი სახით, არაადეკვატური ჩაცმულობით 

და ჰიგიენის ნორმების დაუცველად, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას; ი. აუდიტორიული 

მეცადინეობის ხელის შეშლა ან ჩაშლა, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას; 

კ. კოლეჯის შენობაში განცხადებების ჩამოხევა ან გაფუჭება, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას; 

ლ. სტუდენტების ან/და თანამშრომლებისათვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდება, რომლის 

მიზანიც იყო აუდიტორიული მეცადინეობის ან გამოცდის ჩაშლა, ან გაცდენების საპატიოდ 

ჩათვლა ან  

მისი ოჯახის წევრებთან დაწესებულების თანამშრომლობის კონტაქტისათვის ხელის შეშლა, 

რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას; მ. კოლეჯის ქონების დაზიანება, დაკარგვა ან 

დაუბრუნებლობა, რაც გამოიწვევს მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულებას და გაფრთხილებას; 

ნ. კოლეჯისათვის საჭირო დოკუმენტაციის უნებართვოდ აღება ან განადგურება, რაც 

გამოიწვევს ამ ქმედების შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურებას. 

ო. კოლეჯის ტერიტორიის (შენობისა და ეზოს) დანაგვიანება-დაბინძურება, რაც გამოიწვევს 

დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებას და გაფრთხილებას. 
 
 



პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნა 

 

1. პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნა უნდა იყოს დისციპლინური 

გადაცდომის პროპორციული და შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ამ დოკუმენტითა და 

დაწესებულების ეთიკის ნორმებით; 

2. პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნის წარმოება არ უნდა ზღუდავდეს 

პროფესიული სტუდენტის უფლებას მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში, გარდა 

ისეთი შემთხვევებისა თუ ეს საფრთხეს უქმნის სხვისი 

უფლებების, ჯანმრთელობის, დაწესებულების საკუთრებისა და უსაფრთხოების 

დაცვას. სტუდენტის დისციპლინური დევნის საკითხს წყვეტს სპეციალური 

კომისია, რომელიც დირექტორის ბძანებით იქმნება. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს 

დაესწროს საკუთარი საქმის განხილვას; 

3. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს გაასაჩივროს მის მიმართ მიღებული 

გადაწყვეტილება; 

4. დისციპლინური პასუხისმგებლობა გამოიყენება დაწესებულების სტუდენტების მიმართ 

მათ მიერ დაწესებულების ტერიტორიაზე დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის 

შემთხვევაში; 

5. პროფესიული სტუდენტის მიმართ გამოიყენება შემდეგი სახის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომები: 

ა. გაფრთხილება; 

ბ. მატერიალური ზიანის ანაზღაურება. 



 

პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

 

1. პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება - კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის 

შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება 

შესაძლებელია: 

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით (ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება 

განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

2. კოლეჯში შესაბამისი კვალიფიკაცის მინიჭება ხდება სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამის დასრულების და ამ პროგრამის შესაბამისი კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში, 

რის საფუძველზეც გაიცემა დიპლომი კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით. 

3. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის  საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამების (მოდულური) შემთხვევაში შეფასება არსებობს 

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა 

განხორციელდეს, როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.  

4. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი 

ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

5.სწავლის შედეგი დადასტურებულად ითვლება, თუ შესაფასებელი პირი დადებითად 

შეფასდა შეფასების მიმართულებისა და კრიტერიუმის მიხედვთ.  

6  შესაძლებელია რამდენიმე სწავლის შედეგის ერთდროულად დადასტურება. 

 



განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგი 

 

1. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების 

მიღწევის დამატებითი შეფასება. სწავლის შედეგის განმეორებით დადასტურებისთვის 

პროფესიულმა სტუდენტმა განცხადებით უნდა მიმართოს კოლეჯს.  სწავლის შედეგის 

განმეორებით დადასტურება შესაძლებელია ორჯერ. განმეორებით სწავლის შედეგის 

დადასტურებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა კოლეჯს განცხადებით უნდა მიმართოს 

განმსაზღვრელი შეფასების თარიღიდან ერთი თვის ვადაში, ხოლო  თუ მოდული 

პროფესიული პროგრამის შემადგენელი რომელიმე მოდულის წინაპირობაა  ერთი კვირის 

ვადაში.  

2. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი 

მოცემულია შესაბამის მოდულში. 

3. სწავლის შედეგის განმეორებით დადასტურების მოთხოვნის შესახებ განცხადებას 

განიხილავს სასწავლო პროცესის მენეჯერი და მოდულის განმახორციელებელ პირთან 

შეთანხმებით განსაზღვარავს სწავლის შედეგის განმეორებით დადასტურების თარიღს. 

4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: შეზღუდული შესაძლებლობისა და 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის მიზნით ასეთი პირები პროგრამაზე დაიშვებიან მოდულის 

წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე, მათ შეუძლიათ ეს მოდული გაიარონ 

პროგრამის დამთავრებამდე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს პროფესიული კვალიფიკაციის 

მინიჭებისათვის საკმარის კრედიტებს, კოლეჯი ასეთ კურსდამთავრებულზე გასცემს მის მიერ 

გავლილი მოდულების სერთიფიკატს, სადაც მითითებული იქნება: სტუდენტის გვარი, 

სახელი; მოდულის დასახელება; კრედიტი; დადასტურებული სწავლის 

შედეგები/კრიტერიუმები სწავლის პერიოდი; სერთიფიკატის გაცემის ბრძანების ნომერი და 

თარიღი. სერთიფიკატს დაამოწმებს დირექტორი ბეჭდით და ხელმოწერით. 

5. შეფასების თარიღამდე ერთი კვირით ადრე სასწავლო პროცესის მენეჯერი უზრუნველყოფს 

შეფასების შესახებ შესაფასებელი პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას განცხადების 

გამოკვრის გზით. 

6. ერთიდაიგივე მოდულის ფარგლებში სწავლის შედეგის დაუდასტურებლობისას (2- ჯერ 

დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლების გამოყენების შემდეგ), პროფესიული სტუდენტი 

ვალდებულია თავიდან გაიაროს მოცემული მოდული. 

7. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით ხელახლა გადის 

იმ მოდულს, რომლის ფარგლებშიც მიიღო უარყოფითი შეფასება (მათ შორის განმეორებით 

გამოცდაზე/ებზე) პარალელურად უფლება აქვს გაიაროს ის მოდული/ები, 

რომლისთვისაც/ებისთვისაც მოცემული მოდული არ წარმოადგენს დაშვების წინაპირობას. 

 



პროფესიული სტუდენტისათვის შედეგის დადსტურების/შეფასების  აპელაციის პროცედურა 

 

1. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია შედეგის დადასტურების/შეფასების შედეგის 

არასამართლიანად ჩათვლის შემთხვევაში, გაცნობიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში მიმართოს 

სასწავლო პროცესის მენეჯერის და მოითხოვოს შედეგის დადსტურების/შეფასების 

გადასინჯვა.  

2. სასწავლო პროცესის მენეჯერი საჩივრის მიღების ვადის ამოწურვიდან 2 სამუშაო დღის 

ვადაში უზრუნველყოფს ნაშრომის განხილვას ხარისხის მენეჯრის ,პროფესიულ სტუდენტთან 

და პროფესიული განათლების მასწავლებელთან, რომელიც არ იყო ჩართული სწავლის 

შედეგების დადასტურების პროცესში.  

3. გასაჩივრების პროცედურის დასრულების შემდეგ ნაშრომის ასლი, აპელაციის დასკვნასთან 

ერთად, უბრუნდება სასწავლო პროცეს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი დასკვნის 

ასახვას (შეფასების ცვლილების შემთხვევაში) დოკუმენტურად. 



სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა მომსახურების 

უზრუნველყოფა 

 

1. კოლეჯი ქმნის პირობებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 

სტუდენტთათვის განათლების მისაღებად და მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის 

საზოგადოებაში. 

2. კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ პროფესიული სტუდენტების შენობაში თავისუფალ 

გადაადგილებას. შენობაში, რომელშიც ფუნქციონირებს კოლეჯში შემოსვლა შესაძლებელია 

პანდუსით, ასევე კოლეჯის მფლობელობაში არსებულ სართულებზე მოხვედრა შესაძლებელია 

პანდუსით. სსსმ პირებს თავისუფლად შეუძლიათ მივიდნენ აუდიოტორიებში. ხელმისაწვდომია 

ყველა სახის სერვისი (სველი წერტილებით სარგებლობა, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული 

კლასით სარგებლობა და სხვ.), რაც საჭიროა მათთვის შესაბამისი განათლების მისაღებად. 

3. კოლეჯის კედლებზე თვალსაჩინოდ გამოკრულია გადაადგილების უნარშეზუდული პირის 

აღმნიშვნელი ნიშანი, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ პირს შეუძლია დახმარების გარეშე 

დაადგინოს გადაადგილების მარშრუტი. 

4. კოლეჯის დაცვის წარმომადგენელი ვალდებულია აღნიშნულ პირებს აღმოუჩინოს 

ყველანაირი დახმარება, რაც უზრუნველყოფს მათ შეუფერხებელ და კომფორტულ 

გადაადგილებას კოლეჯის შენობაში. პროფესიული სტუდენტები ინფორმირებულნი არიან, 

რომ თუ აღნიშნულ პირებს, მათთვის სპეციალურად მოწყობილი პანდუსებისა და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის მიუხედავად, მაინც დასჭირდებათ დახმარება, 

დაუყოვნებლივ აღმოუჩინოს დაცვის ნებისმიერმა თანამშრომელმა ან/და სპეციალურად 

აღნიშნული მომსახურების გაწევისათვის კოლეჯის მიერ დანიშნულმა პირმა. 

5. ზოგიერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სსსმ პროფესიული სტუდენტების 

დარეგისტრირებისას საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულება ვალდებულია სამედიცინო 

სამსახურის ორგანიზებით გამართოს კონსულტაციები პროფესიულ სტუდენტთან და 

პრაქტიკის ობიექტთან, სასწავლო პროგრამის სრულფასოვნად ათვისების შესაძლებლობის 

არსებობისა და პირობების უზრუნველყოფის მიზნით. 

6. კოლეჯს, მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით, შეუძლია დაადგინოს ამ წესისგან 

განსხვავებული წესები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედ 

კანონმდებლობასა და აუმჯობესებდეს მომსახურების პროცედურებსა და ფორმებს. 

7. შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართლობის მიზნით ასეთი პირები 

მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპიროებების დაძლევის გარეშე. 

 

 



პროფესიული სტუდენტის სასწავლო პროცესის   გაუმჯობესების მიზნით შეთავაზებული 

ინსტრუქციები: 

 

1. ბიბლიოთეკით სარგებლობის ინსტრუქცია 

1.ბიბლიოთეკა მდებარეობს კოლეჯის მფლობელობაში არსებულ ფართში. 

2.ბიბლიოთეკა მუშაობს: 

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით: დილის 10.00 სთ-დან – 18.00-მდე. შაბათს - დილის 

10.00 სთ-დან-14.00 სთ-მდე 

3.ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებულ პირებს. 

4.ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების უფლება აქვთ: 

ა. კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტებს; ბ. კოლეჯის პერსონალს; 

5.კოლეჯის სტუდენტის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება ხდება სტუდენტობის პერიოდში 

ერთხელ.სტუდენტი, რომელიც ერთხელ გაწევრიანდება სწავლების პერიოდში, რჩება 

ბიბლიოთეკის წევრად სწავლების მთელი პერიოდისათვის. 

6.სტუდენტის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება დასტურდება მის მიერ სააპლიკაციო განაცხადის 

შევსებით. 

7.კოლეჯის სტუდენტისათვის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება უფასოა. 

8.კოლეჯის პერსონალის (ადმინისრაციული, პროგრამის განმახორციელებელი პირები 

(პროფესიული განათლების მასწავლებლები) ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება ხდება მათ მიერ 

შესაბამის პოზიციებზე ყოფნის განმავლობაში. 

9.პერსონალის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება დასტურდება მის მიერ სააპლიკაციო განაცხადის 

შევსებით. 

10.კოლეჯის პერსონალისათვის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება უფასოა. 

11.წიგნები, რომლებიც ბიბლიოთეკას აქვს მხოლოდ თითო ეგზემპლარი, გამონაკლისის 

გარეშე,ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა. ასეთი წიგნებით სტუდენტს შესაძლებლობააქვს 

ისარგებლოს მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში, ან ქსეროქსზე გადაიღოს მისთვის საჭირო 

ადგილები, თუ მთელი წიგნი. 

12.სტუდენტს შეუძლია ბიბლიოთეკიდან გაიტანოს წიგნები, რომლებიც ბიბლიოთეკაში 

მოიპოვება რამდენიმე ეგზემპლარის სახით. უპირატესად გაიცემა დაქსეროქსებული 

ეგზემპლარი, თუ კი ასეთი არსებობს. 

13.ბიბლიოთეკიდან წიგნი გაიცემა სამი სამუშაო დღის ვადით. მკითხველი ვალდებულია 

წიგნი დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას. თუმკითხველსწიგნიკვლავაცსჭირდება, მას შეუძლია ის 

ხელახლა გაიტანოს (ისევ სამი სამუშაო დღის ვადით), იმ შემთხვევაში, თუკი წიგნზე არ 

შემოსულა სხვა განაცხადი. 

14.თუ წიგნის დაბრუნება ბიბლიოთეკაში არ მოხდა საჭირო დროს, აუცილებლად უნდა 

შეატყობინოთ ბიბლიოთეკას დროულად არ დაბრუნების მიზეზი. მიზეზის არასაპატიოდ 

ჩათვლის შემთხვევაში წიგნის გამტანი ვალდებულია დააბრუნოს წიგნი ორი დღის ვადაში, 

ორი დღის გადაცილების შემთხვევაში ყოველ გადაცილებულ დღეზე მკითხველი გადაიხდის 

ჯარიმას სამი ლარის ოდენობით. 

15.წიგნის დაკარგვის ან ისეთი დოზით დაზიანების შემთხვევაში, როდესაც მისი გამოყენება 

შეუძლებელია, წიგნის გამტანი ვალდებულია ერთი დღის ვადაში ბიბლიოთეკაში მოიტანოს 

იგივე სახის წიგნი ან აანაზღაუროს გატანილი წიგნის საფასური კოლეჯის ფინანსური 

სამსახურის უფროსთან ანგარისწორებით. 

16.წიგნის გატანის ვადის გახანგრძლივება შეიძლება მხოლოდ ორჯერ. 



17.ბიბლიოთეკარს შეუძლია მოითხოვოს წიგნის თუ ბიბლიოთეკიდან გატანილი რომელიმე 

სხვა ნივთის (დისკის, ვიდეო-კასეტის) ვადაზე ადრე დაბრუნება. ასეთ შემთხვევაში 

მკითხველი ვალდებულია წიგნი დააბრუნოს შეტყობინებიდან ერთი დღის 

განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკითხველი ჯარიმდება და გადაიხდის 

ჯარიმას – ყოველი გადაცდენილი დღისათვის -0,20 ლარის ოდენობით. 

18.გატანილი მასალისა და წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში დამკარგავი იხდის ჯარიმას, 

მასალის ან წიგნის ღირებულების ორმაგი ოდენობით. 

19.ბიბლიოთეკის თანამშრომელს აქვს უფლება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, კოლეჯის 

დირექტორის თანხმობით აკრძალოს ან შეცვალოს ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანის წესი, ან 

არ გაატანოს წიგნი იმ პირებს, რომლებიც შემჩნეულნი არიან წიგნის დაგვიანებით 

დაბრუნებაში. 

20.ბიბლიოთეკით მოსარგებლე ვალდებულია: 

ა) წიგნის გამოყენების შემდეგ თვითნებურად არ დადოს წიგნი თაროზე, 

ბ) წიგნი უნდა მიუბრუნოთ ბიბლიოთეკარს: ბიბლიოთეკის თანამშრომელი თვითონ 

დააბრუნებს მას ადგილზე. 

გ) წიგნის თქვენთვის გადანახვის სურვილის შემთხვევაში თხოვნით მიმართეთ 

ბიბლიოთეკარს. 

დ) დაუშვებელია სადილობა ბიბლიოთეკაში. ნებადართულია მხოლოდ ბოთლში 

ჩამოსხმული წყლის ან სასმელის თან ქონა. 

21.ბიბლიოთეკაში სასტიკად აკრძალულია: 

ა) მოწევა;  

ბ) ხმაური და საუბარი; 

გ) მობილური ტელეფონების გამოყენება; 

დ) წიგნის არასწორად დადება, მისი დამალვის, ანუ სხვა პროფესიული სტუდენტისათვის 

წიგნის გამოყენების ხელისშეშლის მიზნით. 

ე) წიგნის ან სასწავლომასალების ქურდობა, დაზიანება, დაფხაჭნა, ფურცლების ამოგლეჯა. 

22.აღნიშნული წესებისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში ბიბლიოთეკა 

უფლებამოსილია დაუწესოს ბიბლიოთეკით სარგებლობის შეზღუდვა ასეთ მომხმარებელს და 

დააკისროს ჯარიმა,რომელსაც მომხმარებელი გადაიხდის კოლეჯის ადმინისტრაციის მიერ 

დადგენილი ტარიფისშესაბამისად (ტარიფი განისაზღვრება იმის მიხედვით თუ რა შედეგი 

მოჰყვა მომხმარებლის მიერ ზემოთ აღნიშნული წესების დარღვევას). 

 

2.კომპიუტერული კლასით სარგებლობის ინსტრუქცია 

1.კომპიუტერული კლასი მდებარეობს კოლეჯის შენობაში. 

2.კომპიუტერული კლასი მუშაობს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით : დილის 9.00 სთ‐

დან – 

18.00‐მდე. 

3.კომპიუტერული კლასით მოსარგებლე ვალდებულია: 

ა) კომპიუტერის გამოყენების შემდეგ თვითნებრურად არ გათიშოს ქსელიდან; 

ბ) კომპიუტერთან მუშაობის დასრულების შემდეგ უნდა აცნობოთ კომპიუტერული კლასის 

ზედამხედველს;  

გ) დაუშვებელია კომპიუტერული პროგრამების არასასწავლო მიზნებისათვის გამოყენება; 

დ) დაუშვებელია სადილობა კომპიუტერულ კლასში. ნებადართულია მხოლოდ ბოთლში 

ჩამოსხმული წყლის ან სასმელის თან ქონა. 



4.კომპიუტერულ კლასში სასტიკად აკრძალულია: 

ა) მოწევა;  

ბ) ხმაური და საუბარი; 

გ)მობილური ტელეფონების გამოყენება; 

დ) კომპიუტერის აქსესუარების დაზიანება, დაფხაჭნა. 

5.აღნიშნული წესებისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში კოლეჯი უფლებამოსილია 

დაუწესოს კომპიუტერული კლასით სარგებლობის შეზღუდვა ასეთ მომხმარებელს და 

დააკისროს ჯარიმა,რომელსაც მომხმარებელი გადაიხდის კოლეჯის ადმინისტრაციის მიერ 

დადგენილი ტარიფის შესაბამისად (ტარიფი განისაზღვრება იმის მიხედვით თუ რა შედეგი 

მოჰყვა მომხმარებლის მიერ ზემოთ აღნიშნული წესების დარღვევას). 

6.კომპიუტერისა და მისი აქსესუარების დაზიანებაში ხელმეორედ შემჩნეულ სტუდენტს 

შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი.  

 



ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

 

1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა წარმოადგენს, მოდულური საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემადგენელი სასწავლო გეგმის საფუძველზე შემუშავებულ, კონკრეტული 

მოდულის საკონტაქტო საათების დაჩქარებით განხორციელების გეგმას.  

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის აუცილებლობა წარმოიშობა შემდეგი 

გარემოებების არსებობისას:  

ა) სსსმ პირი, სწავლობს საგანმანათლებლო პროგრამზე, მაგრამ ვერ აღწევს სწავლის შედეგებს;  

ბ) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 

მობილობით გადმოსულია პირი, რომლის სწავლის შედეგები განსხვავებული აქვს კოლეჯის 

შესაბამისი საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებთან; 

 გ) პირი რომელსაც პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული ჰქონდა ერთ თვეზე 

მეტხანს და საჭიროებს სასწავლო პროცესში ჩართვას;  

3. წინამდებარე მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარემოების 

არსებობისას, პროფესიული განათლების მასწავლებელი წერილობით მიმართავს 

ადმინისტრაციას, რის საფუძველზეც ხარისხის მენეჯერის  მიერ ხორციელდება სასწავლო 

პროცესზე დასწრება - დაკვირვების მიზნით, თუ ფაქტი დადასტურდა ხარისხის მენეჯერი 

პროგრამის ხელმძღვანელთან და პროფესიული განათლების მასწავლებელთან/პრაქტიკის 

ხელმძღვანელთან ერთად 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სასწავლო 

გეგმას და წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს დასამტკიცებლად.  

4. წინამდებარე მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარემოების 

არსებობისას, ხარისხის მენეჯერის და შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ ხდება ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა 

თითოეული სასწავლო კურსის - ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობითა და კოლეჯის შიდა 

სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით. რის საფუძველზეც, 

ინდივიდუალური სიტუაციციიდან გამომდინარე, ხარისხის მენეჯერი, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად 5 სამუშაო დღეში შეიმუშავებს 

ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას და წარუდგენს დასამტკიცებლად კოლეჯის დირექტორს.  

5. წინამდებარე მუხლის მეორე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარემოების 

გამოვლენისას, ხარისხის მენეჯერი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელთან ერთად ამოწმებს პროფესიული სტუდენტის მიერ ათვისებული პროგრამის 

სწავლის შედეგებს და შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის საჭიროებების გათვალისწინებით, 

რათა მოხდეს სტატუს აღდგენილი სტუდენტის ჩართვა სასწავლო პროცესში ასათვისებელი 

სასწავლო კურსების წინაპირობების დაცვით. შემუშავებული ინდივიდუალურ სასწავლო 

გეგმა 5 სამუშაო დღის ვადაში წარედგინება კოლეჯის დირექტორს.  



პროფესიული სტუდენტის მობილობა 

 

1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს ისარგებლოს მობილობით, რაც გულისხმობს ერთი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ პროგრამაზე კოლეჯის 

შიგნით (შიდა მობილობა) ან სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან (გარე 

მობილობა)მობილობას. 

2.შიდა მობილობის პროცედურის დაწყების საფუძველია პროფესიული სტუდენტის 

განცხადება,რომლის საფუძველზეც დგინდება პროფესიული სტუდენტის მიერ მოდულის 

სწავლის შედეგების დადასტურების ან მოდულის ცალკეული შედეგის დადასტურების 

თავსებადობის საკითხი. შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში შესაბამისი ოქმის 

საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას პირის შიდა მობილობის შესახებ აღიარებული 

სწავლის შედეგების საფუძველზე. 

3.პროფესიული სტუდენტთა მობილობის პერიოდები, ვადები ყოველ პროგრამაზე 

განისაზღვრება ინდივიდუალურად კოლეჯის დირექტორის ბრძანების გამოცემის 

მეშვეობით. რომლითაც დგინდება:  

ა. საგანამანათლებლო პროგრამა, რომელზეც ცხადდება მობილობა;  

ბ. პროგრამაზე მიღების ვაკანტური ადგილების რაოდენობა;  

გ. მსურველთა რეგისტრაციის ვადები; 

დ. მობილობის პორცედურისათვის აუცილებელი წარმოსადგენი დოკუმენტაცია;  

ე. სხვა პირობები. 

4.პროფესიული სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე დირექტორი გამოსცემს 

ბრძანებას. 

 



პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 

 

1.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლია პირადი განცხადება მიზეზის 

მითითებით; 

2.  პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ გამოიცემა დირექტორის ბრძანება. 

3. პროფესიულ სტუდენტს სტატუსის შეჩერებამდე დაგროვებული 

კრედიტები/დადასტურებული სწავლის შედეგები უნარჩუნდება. 

4.  სტატუსის შეჩერება შესაძლებელია მაქსიმუმ 3 წლით. 

 



პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 

 

1.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

ა) პირადი ან კანონიერი წარმომადგენილს განცხადება; 

ბ) შეჩერებული სტატუსის მქონე პროფესიული სტუდენტისათვის სამართლებრივი აქტით 

დადგენილი სტატუსის შეწყვეტის ვადის დადგომა. 

გ) გარდაცვალება. 

2.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის 

დასაბუთებული ბრძანებით. 

3.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა იწვევს პროფესიულ სტუდენტთან 

დადებული ხელშეკრულების მოშლას, რაც არ ანთავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულების 

მოშლამდე წარმოშობილი და შეუსრულებელი ურთიერთვალდებულებების შესრულებისგან. 

4.პირის მიერ, რომელსაც შეუწყდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი მოთხოვნის 

შემთხვევაში კოლეჯი უზრუნველყოფს მოთხოვნილი დოკუმენტების გაცემას მისი პირადი 

საქმიდან გონივრულ ვადებში. 

5.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა შესაძლებელია გასაჩივრდეს სასამართლოში 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

6.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა მოპოვება 

დასაშვებია იმ დროისათვის დადგენილი წესით. 

 



პროფესიული სტუდენტის სწავლის საფასური, ფინანსური ვალდებულებები, 

პასუხისმგებლობის ფორმები და წახალისება 

 

1. პროფესიულ სტუდენტს, გარდა სახელმწიფო დაფინანსების მქონე პროფესიული 

სტუდენტისა, კოლეჯის წინაშე ეკისრება კოლეჯის მიერ დადგენილი წესითა და ვადებში 

გადაიხადოს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის საფასური;  

2. პროფესიულ სტუდენტსკოლეჯის წინაშე ეკისრება: 

ა) კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დაზიანების შემთხვევაში გადაიხადოს ზარალის 

ასანაზღაურებელი თანხა; 

ბ) ბიბლიოთეკიდან გატანილი წიგნის დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში გადაიხადოს 

ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესით დადგენილი თანხა. 

 

 

  
 


