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მუხლის 1  ზოგადი დებულება 
1.  შპს   ორიენტირი  (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.  
2. ეთიკის კოდექსი ვრცელდება კოლეჯში დასაქმებულ პირებზე, მათ შორის პროფესიული 
განათლების მასწავლებლებზე, მოწვეულ პერსონალზე, პროფესიულ სტუდენტებზე; 
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;  
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 

2.1. 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, პროფესიული სტუდენტი 

3.1. კოლეჯის თანამშრომლად ითვლება ყველა პირი ვინც დასაქმებული კოლეჯში, მათ შორის 
ადმინისტრაცია,პროფესიული განათლების მასწავლებელი, მოწვეული და დამხმარე 



პერსონალი. 
3.2. კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტი არის ყველა ის პირი, რომელსაც საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვს კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტის 
სტატუსი. 

 
მუხლი 4. კოლეჯის თანამშრომლების ქცევის ნორმები 

4.1. 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. 
4.2. კოლეჯის ყველა თანამშრომელი  ვალდებულია  დაემორჩილოს  ნებისმიერ  საკანონმდებლო 
და სამეწარმეო მოთხოვნას, ასევე კოლეჯის შინაგანაწესსა და დირექტორის ბრძანებებს. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 
4.5. 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. 
4.6. 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. 
4.7 საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მუდმივად განვითარება კოლეჯის ყველა 
თანამშრომლის მოვალეობაა. ისინი გამუდმებით უნდა ცდილობდნენ აიმაღლონ თავიანთი 
კვალიფიკაციის ხარისხი. 
4.8. 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. 
4.9. 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. 
4.10. 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.  
4.11. კოლეჯის თანამშრომლის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის დასაქმებულს 
ეკისრება დისციპლინური სახდელი ეთიკის კოდექსითა და კოლეჯის შინაგანაწესით 
დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.; 
4.12. 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 მცდელობა  
ლ) დასაქმებულისთვის შეუფერებელი სხვა საქმიანობა; 

 
მუხლი 5. კოლეჯის პროფესიულიი სტუდენტების ქცევის ნორმები 

5.1. 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. 
5.2. 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 
5.3. 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. პროფესიული სტუდენტის მიერ ეთიკის კოდექსის დარღვევა  

 6.1 პროფესიული სტუდენტის მიერ ეთიკის კოდექსის დარღვევად ითვლება: 

ა) ეთიკის კოდექსის დარღვევა; 
ბ) შინაგანაწესში შეტანილი ნორმების დარღვევა; 
გ) სწავლის პროცესისათვის ხელის შეშლა, ხმაური,  
დ) ლექციებზე მობილური ტელეფონების გამოყენება; 
ე)პროფესიული განათლების  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 

 7.1 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 

 
                                       მუხლი 8. დასკვნითი დებულებები 

8.1. წინამდებარე  ეთიკის კოდექსი მტკიცდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით;  
8.2. წინამდებარე ეთიკის კოდექსის გაუქმება, მასში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა 
ხდება დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.  

8.3.კოლეჯის ეთიკის კოდექსის განთავსება ხორციელდება დაწესებულებაში თვალსაჩინო 
ადგილას საჯაროდ გაცნობისათვის და აგრეთვე, დაწესებულების ვებგვერდზე. 
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მუხლი 1. ზოგადი დებულება 
შპს ორიენტირი (შემდგომში-კოლეჯი) იცავს პროფესიულ სტუდენტთა(შემდგომში 
სტუდენტთა) უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, უქმნის მათ უსაფრთხო გარემოს, 
უზრუნველყოფს ხარისხიანი განთლების მიწოდებას და ხელმისაწვდომობას მატერიალურ-
ტექნიკურ რესურსებზე, სთავაზობს სხვადასხვა სახის მხარდაჭერის სერვისებს, ზრუნავს   მათი 
კარიერული განვითარების ხელშეწყობაზე. წინამდებარე მექანიზმები შექმნილია ამ ამოცანების 
რეალიზებისთვის 

 
მუხლი 2. პროფესიული სტუდენტთა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის 

მექანიზმები 
2.1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს:  მიიღოს ხარისხიანი პროფესიული განათლება; 
საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით 
ისარგებლოს მისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, საინფორმაციო საშუალებებით, 
ბიბლიოთეკითა და სხვა სასწავლო რესურსებით;პროფესიული საგანმანათლებლო 
სტანდარტის გაუქმების ან პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან ერთ-ერთი 
კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
შეცვლის შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, 
რომელზედაც სწავლობს, ან ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის უფლებით. 
პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიმართ დისციპლინური წარმოება დისციპლინური 
გადაცდომის თანაზომიერი უნდა იყოს. იგი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ 
მარეგულირებელი წესებით განსაზღვრულ შემთხვევებში 
2.2.პროფესიული სტუდენტების კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით კოლეჯი სწავლის 
დაწყების მომენტიდან ხელს უწყობს მათ ადაპტაციას სასწავლო გარემოსთან სწავლების საწყის 
ეტაპზე ან /და ყველა ეტაპზე, თუ სასწავლო გარემო იცვლება, ამის უზრუნველსაყოფად 
ხორციელდება გაცნობითი სახის შეხვედრები  პროფესიულ სტუდენტთა ახალ  ნაკადთან. 
შეხვედრებზე პროფესიული სტუდენტები  ეცნობიან  კოლეჯის  სერვისებსა, მათ  
ვალდებულებებს, შინაგანაწესის მოთხოვნებს, სასწავლო პროცესის თავისებურებებს, 
შეფასების სისტემას, ეთიკის ნორმებს, უსაფრთხოების და სხვა წესებს. სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი   სამსახური  ვალდებულია ხელი შეუწყოს პროფესიულ სტუდენტთა 
ადაპტაციას სასწავლო გარემოსთან ან შესთავაზოს  სტუდენტებს შესაბამისი 
სერვისები/მხარდაჭერა საჭიროების მიხედვით კომპეტენციის ფარგლებში. 
2.3 სტუდენტთა ადმინისტრაციული მხარდაჭერა  ცნობის, სერტიფიკატის, დიპლომის გაცემა, 
შიდა თუ გარე მობილობის ხელშეწყობა, წინარე განათლების აღიარება და სხვა.  გონივრულ 
ვადაში ხორციელდება და  მაქსიმალური ვადა არ აღემატება ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებს. 

 
მუხლი 3. ეფექტური თანამშრომლობა და უკუკავშირი  პროფესიულ სტუდენტებთან 

 3.1პროფესიულ სტუდენტებთან ეფექტური თანამშრომლობისათვის კოლეჯი  
ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპებით: 
• კოლეჯი  ორიენტირებულია გაარკვიოს სტუდენტის პრობლემა და საჭიროებები; 
•  სტუდენტის პრობლემებსა და მომართვებზე ახდენს  რეაგირებას   
• სტუდენტის უკმაყოფილებას  ეკიდება საქმიანად, აგვარებს პრობლემას და ახდენს 
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შემდგომში მსგავსი შემთხვევის პრევენციას; 
• საჭიროების შემთხვევაში   სტუდენტებს  უთმობს  დამატებით დროს; 
• სტუდენტებთან ურთიერთობებისას იცავს ეთიკის ნორმებს; 

3.2 პროფესიულ სტუდენტებთან თანამშრომლობის ხარისხის მონიტორინგისთვის  
მნიშვნელოვანი მექანიზმია უკუკავშირის არსებობა, რაც საუკეთესო საშუალებაა რა 
შედეგს იღებს კოლეჯი სტუდენტთა მომსახურების პროცესის შედეგიანობის   
გასაგებად, 
3.3 უკუკავშირის სისტემა ნათელყოფს, რამდენად გამართულად, ხარისხიანად, 
შედეგზე ორიენტირებულად მუშაობს სასწავლო პროცესის ყოველი დეტალი. 
3.4 კოლეჯის  თანამშრომლები ორიენტირებული არიან მომსახურების ხარისხის 
გაუმჯობესებაზე და მოქნილი და თანამედროვე სასწავლო სისტემების შექმნაზე, 
შესაბამისად, აცნობიერებენ და ახდენენ მუდმივ მონიტორინგს სტუდენტების 
საჭიროებებზე. 
3.5 შესაძლებლობის შემთხვევაში, თანამშრომელმა, რომელმაც გაუწია მომსახურება 
სტუდენტს, სასურველია, მიიღოს მისგან უკუკავშირი.  
3.6 თუ უკუკავშირის დროს გამოიკვეთა ახალი გარემოებები, მიდგომები ან ხარვეზები, 
თანამშრომელი ვალდებულია გაუზიაროს აღნიშნული უშუალო ხელმძღვანელსა და 
შესაბამის სამსახურს; 
3.7 სტუდენტთა მომსახურებაზე პასუხისმგებელია სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი  სამსახური, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ახდენს კოლეჯის 
სხვა სტრუქტურული ერთეულების ინფორმირებას და ჩართულობას. 
 

მუხლი 4. სტუდენტთა მატერიალურ-ტექნიკური სერვისებით უზრუნველყოფა 
4.1 კოლეჯი უზრუნველყოფს სტუდენტებს სხვადასხვა მატერიალურ-ტექნიკური სერვისებით, 
როგორიცაა: 

• უსაფრთხო და დაცული საგანმანათლებლო სივრცე; 
• რეკრეაციული ადგილების არსებობა; 
• სტუდენტთა ჯგუფური მუშაობისთვის სივრცეების არსებობა; 
• 24-საათიან განათება; 
• შენობის ნორმალური ტემპერატურით უზრუნველყოფა  სეზონების მიხედვით; 
• ბუნებრივი განათებით უზრუნველყოფილი,  მონიტორებით და სასწავლო გარემოს 

შესაბამისი აღჭურვილების  მქონე  აუდიტორიები; 
• ბიბლიოთეკა, განთავსებული ცალკე სივრცეში და უზრუნველყოფილი მდიდარი 

ბეჭდური და ელექტრონული რესურსით, ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერებით; 
•  ადაპტირებული გარემო  შშმ პირთათვის (პანდუსები, ადაპტირებული სველი 

წერტილები); 
• პირველადი სამედიცინო მომსახურება; 
• მაქსიმალური სან-ჰიგიენური პირობებით  დაცული კოლეჯის შენობა და ეზოს სივრცე;  
•  სველი  წერტილები, წყლის უწყვეტი მიწოდებით; 

4.2. კოლეჯი სისტემატურად ზრუნავს მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გაუმჯობესებასა 
და გამრავალფეროვნებაზე. 
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მუხლი 5. ფინანსური მხარდაჭერა 
5.1. კოლეჯში მოქმედებს სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი სისტემა; 
5.2. კოლეჯი ითვალისწინებს პროფესიული სტუდენტის განცხადებას სწავლის საფასურის 
გადახდის გადავადების თაობაზე, ან ნაწილ-ნაწილ გადახდაზე; 
5.3.  გარკვეული კატეგორიის სტუდენტებს კოლეჯი  სთავაზობს ფინანსურ შეღავათებს. 

 
მუხლი  6. დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების წახალისებასა და პროფესიული 

 სტუდენტების ინიციატივების მხარდაჭერის მექანიზმი  
6.1. კოლეჯი   ხელს უწყობს კოლეჯის მიზნებსა და საქმიანობის სფეროს შესაბამისი 
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული, საქველმოქმედო, საექსკურსიო-
შემეცნებითი და საზოგადოებრივად სასარგებლო სტუდენტური ინიციატივების 
განხორციელებას და წახალისებას.  
6.2.კოლეჯისთვის სტუდენტური ინიციატივების/პროექტების პრიორიტეტული 
მიმართულებებია: 
• საგანმანათლებლო აქტივობები; 
• კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები; 
• სპორტული ღონისძიებები; 
• შემეცნებითი ღონისძიებები; 
• საქველმოქმედო ღონისძიებები; 
6.3. ამ ინიციატივების განხორციელებისათვის საინიციატივო ჯგუფი/ ინიციატორი/ 
სტუდენტური თვითთმმართველობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განცხადებით 
მიმართავს კოლეჯის დირექტორს; 
6.4. განაცხადი უნდა მოიცავდეს იდეის აღწერას, შესრულების ვადებს, ინფორმაციას 
შემსრულებლების/ჩართული პირების შესახებ, საჭირო რესურსებს, იდეის განხორციელების 
საჭიროების არგუმენტირებულ დასაბუთებას.  
6.5. კოლეჯის დირექტორი ან თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად, ან ქმნის 
ჯგუფს საკითხის განხილვისთვის, სადაც შეიძლება შედიოდნენ, როგორც კოლეჯის 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები, ისე 
მოწვეული პირები. დირექტორის თანხმობის შემთხვევაში განისაზღვრება ფინანსური და/ან 
მატერიალურ -ტექნიკური მხარდაჭერის ფორმა, სახე და ზომა, კოლეჯის სტრატეგიული გეგით 
გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში; 
6.6. დაფინანსებული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ წარმოდგენილი უნდა იყოს 
შესაბამისი დოკუმენტაცია. 
6.7.  განაცხადის განხილვის ვადები და პირობები : წერილობითი განაცხადის განხილვის ვადა 
არ აღემატება  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადებს. კოლეჯი 
განახორციელებს  წლიურად არანაკლებ  3 ინიციატივის მხარდაჭერას, სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში. ის განაცხადი, რომელიც იქნება კონკრეტული და 
მკაფიოდ დასაბუთებული იქნება მხარდაჭერილი, პროექტის განხილვის ჯგუფის შეკრება 
დასტურდება  დასწრების ფურცელზე ხელმოწერით და თითოეული ჯგუფის წევრი ავსებს 
პროექტის შეფასების ჩეკლისტს, პროექტის დაკმაყოფილება წყდება ხმათა უმრავლესობით, 
დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ინიციატორს ეცნობება  არგუმენტირებული უარი; 
დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებაზე/განხორციელების ხელშეწყობაზე    
პასუხისმგებელი პირია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახური და დირექტორის 
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ბრძანებით განსაზღვრული სხვა პირ(ებ)ი (საჭიროების გათვალისწინებით).დაგეგმილი 
აქტივობების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება   სოციალურ ქსელსა და კოლეჯის ვებ-
გვერდზე. 

 
მუხლი 7. დასკვნითი დებულება  

7.1.წინამდებარე  დოკუმენტს ინდივიდუალურ -ადმინსტრაციულ სამართლებრივი აქტით-
ბრძანებით ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი. 
7.2 ამ დოკუმენტში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება კოლეჯის დირექტორის 
ინდივიდუალურ ადმინსტრაციულ სამართლებრივი აქტით-ბრძანებით ; 
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პროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისებით კმაყოფილების კვლევა 

 
 

ძვირფასო სტუდენტო! 
ჩვენთვის ძვირფასია თქვენი აზრი  შპს ორიენტირის   მიერ განხორციელებულ მხარდაჭერის სერვისებთან 

დაკავშირებით, ამიტომ გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი, რაც  დახმარებას გაგვიწევთ ამ სერვისების გაუმჯობესებისა 
და განვითარების საქმეში. 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 
 
 

1. რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვით კოლეჯში? 
 
• ძალიან კმაყოფილი ვარ 
• კმაყოფილი ვარ  
• ნეიტრალური ვარ 
• უკმაყოფილო ვარ  
• ძალიან უკმაყოფილო ვარ 

     
 

2. რამდენად უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობთ თავს   კოლეჯის შენობაში? 
 

• ძალიან კმაყოფილი ვარ 
• კმაყოფილი ვარ  
• ნეიტრალური ვარ 
• უკმაყოფილო ვარ  
• ძალიან უკმაყოფილო ვარ 
 

     
 

3. რამდენად უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობთ თავს სასწავლო კოლეჯის ეზოში? 
 

• ძალიან კმაყოფილი ვარ 
• კმაყოფილი ვარ  
• ნეიტრალური ვარ 
• უკმაყოფილო ვარ  
• ძალიან უკმაყოფილო ვარ 

     
 

4. რამდენად ხელმისაწვდომია ურთიერთობა კოლეჯის ხელმძღვანელებასთან? 
 

• ძალიან იოლია 
• იოლია 
• ნეიტრალური ვარ 
• რთულია  
• ძალიან რთულია 

     
 

5. რამდენად იოლია თქვენთვის პროგრამის განმახორციელებელ პირებთან არასააუდიტორო საქმიანი 
კომუნიკაცია? 
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• ძალიან იოლია 
• იოლია 
• ნეიტრალური ვარ 
• რთულია  
• ძალიან რთულია 

 
6. რამდენად გულისხმიერად ეკიდებიან თქვენ სასწავლო-საგანმანათლებლო პრობლემებს კოლეჯის 

თანამშრომლებთან და გეხმარებიან თუ არა მათ გადაჭრაში? 
 

• ძალიან კმაყოფილი ვარ 
• კმაყოფილი ვარ  
• ნეიტრალური ვარ 
• უკმაყოფილო ვარ  
• ძალიან უკმაყოფილო ვარ 

 
7 . კოლეჯის ხელმძღვანელობისაგან თქვენი ინიციატივების მხარდაჭერით რამდენად კმაყოფილი ხართ: 

შეაფასეთ1-იდან 5 ქულით 
(5=ძალიან კმაყოფილი, 1=ძალიან უკმაყოფილო) 

 
  5 4 3 2 1 

 
8. იღებთ თუ არა ინფორმაციას საგანმანათლებლო სფეროში მიმდინარე სხვადასხვა კონკურსის, პროექტის, 

პროგრამების შესახებ? 
• კი 
• არა 
• გარკვეული პერიოდულობით 
• იშვიათად 
• მიჭირს პასუხი 

 
9. თუ თქვენი პასუხია „არა“ გთხოვთ აღნიშნოთ  ქვემოთ ჩამოვლილთაგან რა არის ამის მიზეზი? 

• ინფორმაცია არ არის განთავსებული ვებგვერდზე  
• ინფორმაცია არ არის განთავსებული საინფორმაციო დაფაზე  
• არავის მოუწვდია ინფორმაცია  
• არ ვამოწმებ ვებვერდის ინფორმაციას  
• არ ვკითხულობ განცხადებებს საინფორმაციო დაფაზე  
• მიჭირს პასუხი  

 
10. რამდენად ხართ ინფორმირებული კოლეჯში დაგეგმილი სტუდენტური ღონისძიებების 

შესახებ? 
• ყოველთვის ინფორმირებული ვარ 
• იშვიათად ვარ ინფორმირებული 
• საერთოდ არ ვარ ინფორმირებული 
• მიჭირს პასუხი 

 
 

11. ახორციელებს თუ არა კოლეჯი დასაქმების ხელშემწყობ ღონისძიებებს ? 
 

პროგრამა, რომელზედაც ვსწავლობ, მაძლევს პროფესიული პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობას  პასუხი 
• კი  
• არა 

კოლეჯს გაფორმებული აქვს მემორანდუმები/ ხელშეკრულებები  დამსაქმებლებთან 
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• კი  
• არა 

გვაქვს შეხვედრები დამსაქმებლებთან, ტარდება საჯარო ლექციები 
• კი  
• არა 

 
ვმონაწილეობთ დასაქმების ფორუმებში 

• კი 
• არა 

 
ვესწრებით პროფესიულ გამოფენებს   

• კი  
• არა 

  
კოლეჯი გვაწვდის ინფორმაციას სტაჟირების პროგრამების შესახებ 

• კი 
• არა 

 
კოლეჯი გვაწვდის ინფორმაციას გამოცხადებული ვაკანსიების  შესახებ   

  
• კი 
• არა 

 
12. როგორია   თქვენი აზრი პროგრამის განმახორიცლებელ პირებთან /პრაქტიკის 
ხელმძღვანელებთან კონსულტაციების შესახებ? 
კონსულტაციებისთვის მივმართავ ჩემი ინიციატივით   

• ვეთანხმები 
• ნაწილობრივ   
• ვეთანხმები  
• არ   ვეთანხმები 

 ყოველთვის ვიღებ სასარგებლო რეკომენდაციებს 
• ვეთანხმები 
• ნაწილობრივ   
• ვეთანხმები  
• არ   ვეთანხმები 

    
კონსულტაციების რაოდენობა არასაკმარისია   

•  ვეთანხმები 
• ნაწილობრივ   
• ვეთანხმები  
• არ   ვეთანხმები 

 
 

კონსულტაციებისათვის შერჩეული დრო ჩემთვის  მისაღები არ არის 
• ვეთანხმები 
• ნაწილობრივ   
• ვეთანხმები  
• არ   ვეთანხმები 

კონსულტაციების ადგილი ყოველთვის გარკვეული და  მოსახერხებელია 
•  ვეთანხმები 
• ნაწილობრივ   



9  

• ვეთანხმები  
• არ   ვეთანხმები 

  
კონსულტაციებით არასოდეს მისარგებლია  

• ვეთანხმები 
• ნაწილობრივ   
• ვეთანხმები  
• არ   ვეთანხმები 

   
 

13.გთხოვთ  შეაფასოთ სტუდენტური სერვისები        0-იდან 5 ქულით 
 ( 5=ძალიან კმაყოფილი ,1=ძალიან უკმაყოფილო, 0- არ ვიცი) 
5  4 3 2 1 0 
სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი სისტემა  სერვისები 
 5 4 3 2 1 0 

     
ბიბლიოთეკა 
  5 4 3 2 1 0 
კოლეჯის ბიბლიოთეკის პერსონალის მომსახურების  
5  4 3 2 1 0 
    
სტუდენტზე მორგებული სამკითხველო დარბაზი  
  5 4 3 2 1 0      
მოდულით  გათვალისწინებული ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა  
5   4 3 2 1 0      
სტუდენტური აქტივობა (საგანმანათლებლო) 
 5 4 3 2 1 0 

  
სტუდენტური კონფერენციების ორგანიზების დონე    
        5 4 3 2 1 0       
სტუდენტური კონკურსების ორგანიზების დონე  
5    4 3 2 1 0      

      
ჩატარებული მასტერ- კლასები, ტრენინგები 

 5 4 3 2 1 0      
შეფასების სისტემა   
5 4 3 2 1 0     
მატერიალური რესურსები და ტექნიკური აღჭურვილობა 
5      4 3 2 1 0 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა 
 5    4 3 2 1 0      
ინტერნეტის მომსახურეობის დონე  

   5 4 3 2 1 0          
სამედიცინო მომსახურება  
5      4 3 2 1 0     

       
ეზო, დასასვენებელი სივრცეები ეზოში 
 5 4 3 2 1 0         
სისუფთავე შენობაში/აუდიტორიებში 
5         4 3 2 1 0      
ტემპერატურა აუდიტორიებში  
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 5 4 3 2 1 0     
განათება აუდიტორიაში  

 5 4 3 2 1 0     
*ადაპტირებული გარემო შშმ პირთათვის(შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ სარგებლობთ ამ სერვისით) 

 5 4 3 2 1 0 
  

სტუდენტური ცხოვრება 
 5 4 3 2 1 0 
შეხვედრები პროფესიონალებთან (სასწავლო ფორმატი)  
5  4 3 2 1 0      
ინტელექტუალური, შემეცნებითი თამაშები  
5       4 3 2 1 0      

  
სპორტული ღონისძიებები 
 5 4 3 2 1 0      
შემოქმედებითი საღამოები 
5       4 3 2 1 0      
ექსკურსიები  
 5 4 3 2 1 0     
სხვადსხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა  
                5       4     3 2 1 0      
კოლეჯის სტუდენტური თვითმართველობის აქტივობები 

 5 4 3 2 1 0      
 

14. გისარგებლიათ  თუ არა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით და კმაყოფილი ხართ თუ არა მისი 
განხორციელებით? 

• ვსარგებლობ და კმაყოფილი ვარ; 
• ვსარგებლობ და არ ვარ კმაყოფილი; 
• არ ვსარგებლობ. 

15. რის გაუმჯობესებას გვირჩევდით? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

მადლობა თანამშრომლობისთვის! 
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