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შპს ორიენტირის პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის დებულების დამტკიცების
შესახებ

 
    შპს ორიენტირის წესდების და კოლეჯის იურისტის 2022 წლის 31 იანვრის N631
სამსახურებრივი ბარათის შესაბამისად,

 
ვბრძანებ:

 
1. დამტკიცდეს შპს ორიენტირის პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება
თანდართული დანართის შესაბამისად.
 2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ROOT
შპს ორიენტირი
დირექტორი
მაჭარაშვილი რამაზ



შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის „ორიენტირი“   პროფესიული 
სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება 

 
მუხლი 1.   პროფესიულის ტუდენტური თვითმმართველობა 
1. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის „ორიენტირი“    პროფესიული სტუდენტური 
თვითმმართველობა, არის ამავე კოლეჯის სტუდენტების მიერ, საყოველთაო, თანასწორი, 
პირდაპირი და ფარული არჩევნების წესით არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანო,   
თვითმართველობის საქმიანობა ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო 
სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებსა და  საქართველოს სტუდენტთა უფლებების 
დეკლარაციას. 
2. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობა ხორციელდება ამ დებულების 
შესაბამისად.  
 3. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა არის კოლეჯის შემადგენლობაში შექმნილი 
პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის სისტემა, რომელიც კანონდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, კოლეჯის ადმინისტრაციისაგან დამოუკიდებლად 
ახორციელებს მის უფლებამოსილებას, როგორც კოლეჯის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 
პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს. 
  
მუხლი 2.  დებულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება 
1. პროფესიული სტუდენტი - არის პირი, რომელიც ჩარიცხულია  საქართველოს კანონმდებლობით  
დადგენილი წესის შესაბამისად   დირექტორის  ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით  
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 
2. საგანმანათლებლო დაწესებულება /კოლეჯი- შპს ორიენტირი, რომელიც წარმოადგენს კერძო 
სამართლის იურიდიულ პირს-შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. 
3. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა - კოლეჯის პროფესიული  სტუდენტების 
წარმომადგენლობითი ორგანო; 
4. პროფესიული კოლეჯის ადმინისტრაცია - კოლეჯის ყველა  მმართველობითი ორგანო, რომელიც 
ახორციელებს კოლეჯის მართვას, ადმინისტრირებასა და სასწავლო პროცესს; 
5. დელეგატი -კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი 
6. თვითმმართველობის წევრი-კოლეჯის თითოეული სასწავლო ჯგუფის მიერ არჩეული    პირი, 
(სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი); 
7. თვითმმართველობის პრეზიდენტი - დელეგატებიდან   ფარული კენჭისყრის საფუძველზე 
არჩეული, პროფესიული  სტუდენტური თვითმმართველობის ხელმძღვანელი. 
8. თვითმმართველობის ვიცე პრეზიდენტი - პირი, რომელიც პრეზიდენტობის 3 კანდიდატიდან არ 
იქნება არჩეული პრეზიდენტად. თვითმმართველობის პრეზიდენტს ჰყავს 2  ვიცე პრეზიდენტი. 
9. არასასურველი პერსონა – პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი რომელიც, 
თავისი ქმედებით ან უმოქმედობით ლახავს თვითმმართველობის ავტორიტეტს, არ ასრულებს 
თვითმმართველობაში მასზედ დაკისრებულ მოვალეობას, პატივს არ სცემს თვითმმართველობის 
წევრებს. 
 
 
 



 მუხლი 3. თვითმმართველობის არჩევნები 
1. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება წელიწადში ერთხელ ან 
საჭიროებისამებრ.    
2. თითოეული ჯგუფიდან  უნდა აირჩეს ერთი წარმომადგენელი, ხმათა უმრავლესობით. 
ა) ჯგუფებიდან  არჩეული კანდიდატები ირჩევენ სამ კანდიდატს 
ბ) არჩეული სამი კანდიდატიდან კოლეჯის დელეგატები ირჩევენ თვითმმართველობის 
პრეზიდენტს 
გ)  პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ დარჩენილი ორი კანდიდატი ხდება ვიცე პრეზიდენტი 
3. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თარიღს, ნიშნავს 
თვითმმართველობის პრეზიდენტი (პრეზიდენტის არყოფნის შემთხვევაში - პირველი  ვიცე 
პრეზიდენტი), თვითმმართველობის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის თანხმობით. 
4. თვითმმართველობის არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით არჩევნებისათვის დადგენილი დღე, 
დადგენისთანავე, უნდა ეცნობოს: კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტებს, ადმინისტრაციის წევრებსა 
და ყველა დაინტერესებულ პირს. 
5. არჩევნების დღედ უნდა შეირჩეს ნებისმიერი რიცხვი (დასვენების დღეების გარდა)  
6. თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისია, საარჩევნო 
კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება შევიდეს კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი,  
ადმინისტრაციის თანამშრომელი ან სხვა პირი, რომელიც არ არის დაკავშირებული რომელიმე 
კანდიდატთან. კომისიას ჰყავს თავმჯდომარე, რომელიც  უზრუნვეჰყოფს არჩევნების დღის  
გამოცხადებას.  
7. არჩევნების დროის ხანგრძლივობას ადგენს თვითმმართველობის პრეზიდენტი (პრეზიდენტის 
არყოფნის შემთხვევაში - პირველი  ვიცე პრეზიდენტი), თვითმმართველობის წევრების სიითი 
შემადგენლობის  ხმათა უმრავლესობით. 
8. არჩევნების დროის ხანგრძლივობა უნდა იყოს არაუმეტეს 3 საათისა. არჩევნები დასრულებულად 
ცხადდება იმავე დღეს. 
9. არჩევნების შედეგები საჯარო  უნდა გახდეს, არჩევნების დასრულებიდან არაუგვიანეს 
24  საათში. 
10.  ახლად არჩეული თვითმმართველობის წევრთა  უფლებამოსილება, რომელიც გაწერილია 
მოცემულ დებულებაში, ძალაში შედის,  არჩევნების შედეგების გამოცხადების მომდევნო დღეს. 
11. თვითმმართველობის პრეზიდენტი არჩეულ უნდა იქნეს ახალი თვითმარველობის წევრების 
არჩევის დღიდან 7 სამუშაო დღეში.  თვითმმართველობის პრეზიდენტი აირჩევა დელეგატთა მიერ 
ხმათა უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით. პრეზიდენტობის კანდიდატებს ხმის უფლება არ 
გააჩნიათ საპრეზიდენტო არჩევნებში. 
12. თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. 
13. თვითმმართველობის მისამართი: ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის  ქუჩა #26  
14.  თვითმმართველობის წევრების მიერ  საარჩევნო კომისიას წარედგინება  თვითმმართველობის 
პრეზიდენტობის 3 კანდიდატი. კომისია არეგისტრირებს აღნიშნულ კანდიდატებს და 
უზრუნველჰყოფს არჩევნების პროცესის ჩატარების ღონისძიებებს. 
 
 
 
 



მუხლი 4. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები 
1. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნებია: 
ა) დაიცვას და წარმოადგინოს სტუდენტების ინტერესები კოლეჯის მართვის ორგანოებთან 
ურთიერთობაში; 
ბ) ხელი შეუწყოს პროფესიული სტუდენტების უფლებებისა და თავისუფლებების  
კანონიერი  ინტერესების დაცვას; 
გ) დახმარება გაუწიოს პროფესიული სტუდენტებს სწავლის პერიოდში  პროფესიული უნარ-
ჩვევების გამომუშავებასა და კონკურენტუნარიან პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში. დახმარება 
გაუწიოს კოლეჯის ადმინისტრაციას სასწავლო პროცესის დახვეწასა და ეტაპობრივ განვითარებაში; 
დ) ხელი შეუწყოს კოლეჯის ინტეგრაციას  საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში და 
მაქსიმალურად უზრუნველყოს ამ პროცესში სტუდენტთა  ჩართულობა; 
ე)  ხელი შეუწყოს პროფესიული სტუდენტებში სამართლებრივი თვითშეგნების დონისა და კანონის 
უზენაესობისადმი პატივისცემის ამაღლებას.   
3. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია საჯაროა, 
არსებული ინფორმაციის გამოთხოვნის უფლება აქვს ყველა დაინტერესებულ პირს. 
 
მუხლი 5. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოსილება 
1. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 
ა)  იცავს პროფესიული სტუდენტთა უფლებებს,თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში; 
გ) შეიმუშავებს წინადადებებს სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, რომელთაც 
წარუდგენს  განსახილველად კოლეჯის  ადმინისტრაციას; 
დ) პერიოდულად აფასებს  პროფესიული განათლების მასწავლებლების მუშაობას; 
3. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა, უფლებამოსილია მოაწყოს შესაბამისი 
შეხვედრები, დებატები, დისკუსიები, ტრენინგები, ინტელექტუალურ თამაშები, 
საგანმანათლებლო, ლიტერატურული, სპორტული, კულტურული, 
გასართობი     და  კანონით  ნებადართული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. პროფესიული 
სტუდენტური თვითმმართველობა  უფლებამოსილია განახორციელოს საქველმოქმედო 
საქმიანობა.   
4. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა  უფლებამოსილია 
ითანამშრომლოს  სხვადასხვა  საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან/კოლეჯებთან.  
 
მუხლი 6. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის წევრობა 
1. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის წევრია ის პროფესიული სტუდენტი, 
რომელიც ამ დებულების მე-3  მუხლის  თანახმად იქნება არჩეული . 
2. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის სისტემაში არჩეული შეიძლება იყვნენ 
მხოლოდ ამ კოლეჯის  პროფესიული პროფესიული სტუდენტები.  
3. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის წევრის უფლებამოსილების ვადა 
განისაზღვრება წევრის   პროგრამის ხანგრძლივობის შესაბამისად და პროგრამის დასრულების 
შემდეგ ახალი მიღების შესაბამისი სპეციალობიდან აირჩევა ახალი წევრი.  
4. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის წევრის უფლებამოსილება ძალაში შედის 
არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების მეორე დღეს.  
5. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა  ხდება:  



ა) პირადი განცხადების საფუძველზე; 
გ) თუ იგი აღარ არის სტუდენტი და ერთი თვის განმავლობაში არ აღუდგენია სტუდენტის 
სტატუსი 
დ) თვითმმართველობის წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, თუ იგი უხეშად არღვევს 
კოლეჯის ან სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებას, გულგრილად ეკიდება და არ 
ასრულებს მასზედ დაკისრებულ მოვალეობას, ხელს უშლის თვითმმართველობას 
ფუნქციონირებაში;  
ე) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობისა ან, უგზოუკვლოდ დაკარგვის, ან სხვა ისეთ 
შემთხვევებში, როდესაც ვერ შეძლებს უფლებებისა და მასზედ დაკისრებული  მოვალეობების 
განხორციელებას უახლოესი 1 თვის განმავლობაში;   
ვ) თუ წევრი გადავიდა მობილობის წესის საფუძველზე სხვა  საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში.         
6. თვითმმართველობის წევრის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში 
თვითმმართველობის წევრი ხდება  სტუდენტი  უფლებაშეწყვეტილი სტუდენტის  ჯგუფიდან, 
რომელსაც ჯგუფი აირჩევს. 
 
 მუხლი 7. თვითმმართველობის წევრის  უფლებები და მოვალეობები 
1. თვითმმართველობის წევრი უფლებამოსილია: 
ა) მონაწილეობა მიიღოს თვითმმართველობის მმართველობით  საქმიანობაში, რომელსაც 
ახორციელებს პრეზიდენტი ან/და  ვიცე-პრეზიდენტები 
ბ) იქონიოს საერთო კრებაზე ხმის უფლება; 
გ) დებულებით განსაზღვრული მიზნების განსახორციელებლად  წინადადებებით მიმართოს 
თვითმმართველობის პრეზიდენტს ან / და ვიცე-პრეზიდენტს. 
ე) მიიღოს მონაწილეობა   თვითმმართველობის მიერ ორგანიზიებული 
ღონისძიებების  შემუშავებაში, ან თავად შეიმუშაოს  პროექტები; 
ვ) მიიღოს ყოველგვარი ინფორმაცია  თვითმმართველობის   საქმიანობისა და მისი სტრუქტურის 
შესახებ; 
ზ)  სრულად განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობითა და დებულებით მისთვის 
მინიჭებული   უფლებამოსილება; 
2. თვითმმართველობის წევრი ვალდებულია: 
ა) შეასრულოს პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებით მასზედ 
დაკისრებული მოვალეობები; 
ბ) დაიცვას პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის სახელი, ავტორიტეტი, ერთობა და 
ქონება; 
გ) ხელი შეუწყოს პროფესიული სტუდენტებსა და კოლეჯის მართვის ორგანოებს შორის ჯანსაღი 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას; 
3. თვითმმართველობის   წევრი,  რომელიც 3 ჯერ არასაპატიო მიზეზით საერთო კრებაზე არ 
გამოცხადდება, ტოვებს კოლეჯის თვითმმართველობას. 
4. თვითმმართველობის წევრი, რომელიც 2-ჯერ არასაპატიო მიზეზით არ შეასრულებს 
თვითმმართვეობის პრეზიდენტისა და მისი რომელიმე ვიცე-პრეზიდენტის მიერ, დაკისრებულ 
დავალებას, იგი ტოვებს კოლეჯის თვითმმართველობას. 
 



მუხლი 8.  თვითმმართველობის საერთო კრება 
1. თვითმმართველობის წევრთა საერთო კრება წარმოადგენს პროფესიული სტუდენტური 
თვითმმართველობის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოს, რომელიც შედგება პროფესიული 
სტუდენტურ თვითმმართველობაში არჩეული ყველა წევრისაგან. 
ა) თვითმმართველობის წევრთა საერთო კრება უნდა  ჩატარდეს თვეში ერთხელ; 
ბ) თვითმმართველობის   წევრთა საერთო კრების ჩატარების თარიღის შესახებ, 
თვითმმართველობის წევრებს უნდა ეცნობოთ კრების ჩატარებამდე  1 დღით ადრე; 
გ) თვითმმართველობის წევრთა საერთო კრება უფლებამოსილია თუ მას ესწრება წევრთა სიითი 
შემადგენლობის  ნახევარზე მეტი; 
 დ)  თვითმმართველობის კრების თარიღს ნიშნავს თვითმმართველობის პრეზიდენტი 
(პრეზიდენტის არყოფნის შემთხვევაში - ვიცე პრეზიდენტი). 
ე)  საერთო კრება  განსაზღვრავს სტუდენტური თვითმმართველობის ძირითად პრიორიტეტებსა და 
ამოცანებს მომავალი კვირის (კვირების)  განმავლობაში;  
 ვ) კრებამ უნდა განიხილოს და საჭიროების შემთხვევაში დაამტკიცოს თვითმმართველობის 
საქმიანობისათვის აუცილებელი პროგრამები და პროექტები, რომელსაც მას წარუდგენენ 
თვითმმართველობის წევრები ან მესამე პირები; 
ზ) კრება, საჭიროების შემთხვევაში, ქმნის დროებით კომისიას (კომისიებს), რომლებიც თავის 
უფლებამოსილებას წყვეტენ საკითხის ამოწურვის შემდეგ; 
თ) კრებამ  თვის  ბოლოს  უნდა მოისმინოს  პრეზიდენტის ანგარიში გაწეული  სამსახურის შესახებ; 
ი) კრება უფლებამოსილია მიიღოს დებულება და შეიტანოს ცვლილებები მასში 
თვითმმართველობის სიითი შემადგენლობის    უმრავლესობით. იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხდება 
სიითი შემადგენლობის ხმათა უმრავლესობის მოგროვება, მაშინ დამსწრე წევრთა ხმათა 
უმრავლესობოთ. ინიციატივის უფლების მქონე პირი არის, თვითმმართველობის წევრი  
კ) კრება უფლებამოსილია ხმათა უმრავლესობით მიიღოს გადაწყვეტილება წევრისთვის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის ან შეჩერების შესახებ. 
 
 მუხლი 9. თვითმმართველობის  პრეზიდენტი 
1.თვითმმართველობის  პრეზიდენტის  უფლება - მოვალეობები: 
ა) წარმოადგენს თვითმმართველობას  ხელმძღვანელი ორგანოების, სტუდენტების, 
ორგანიზაციების, უწყებების,  მესამე პირებისა და სხვათა  წინაშე; 
ბ) კოორდინაციას უწევს თვითმმართველობის   მუშაობას; 
 გ)  ყოველი  თვის  ბოლოს     საერთო კრებას გაწეული საქმიანობის შესახებ წარუდგენს 
ანგარიშს;                                   
დ) იწვევს თვითმმართველობის წევრთა საერთო კრებას; 
ე) აქვს ინიციატივის უფლება თვითმმართველობის არჩევნების დღესთან დაკავშირებით; 
2.  თვითმმართველობის პრეზიდენტის  უფლებამოსილება  ვადამდე   წყდება: 
ა) პირადი განცხადების საფუძველზე; 
ბ) სასამართლოს მიერ კანონიერი ძალაში შესული გადაწვეტილების ქმედითუუნაროდ ცნობის, ან 
უგზოუკვლოდ დაკარგვის შემთხვევაში; 
ე) დებულების, მოვალეობების  არაჯეროვნად  შესრულებლობისათვის, იმპიჩმენტის 
პროცედურით, რომლის დაწყებისათვის აუცილებელია  სტუდენტური თვითმმართველობის 



წევრთა სიითი შემადგენლობის  70% -ის თანხმობა და აგრეთვე იგივე რაოდენობა იმპიჩმენტის 
დამტკიცებისათვისაა საჭირო. 
ე) პრეზიდენტის იმპიჩმენტის წესით გადაყენების შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს მისი 
ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო მისი   არყოფნაში   მეორე ვიცე-პრეზიდენტი, ვიდრე არ იქნება არჩეული 
თვითმმართველობის ახალი პრეზიდენტი. 
3. იმპიჩმენტის  პროცედურა უნდა დასრულდეს არა უგვიანეს 5  სამუშაო დღისა, მისი დაწყების 
დღიდან. 
4. პრეზიდენტის  უფლებამოსილების შეწყვეტის  მომენტიდან  მისი უფლებამოსილება 
ავტომატიურად გადაეცემა პირველ ვიცე პრეზიდენტს,  პრეზიდენტის ხელახალ არჩევნებამდე. 
5. ახალი პრეზიდენტი უნდა აირჩეს  არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. 
6. პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის ბაზაზე, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით 
შეიძლება შეიქმნას   ჯგუფები, კონკრეტული მიმართულებით. 
7. თვითმმართველობის პრეზიდენტი ნიშნავს მდივანს, რომელიც ვალდებული იქნება ყოველ 
საერთო კრებაზე შეადგინოს სხდომის ოქმი. 
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