
სტუდენტის უფლებები 

 

მარნეულის კოლეჯში დაცულია პროფესიული სტუდენტების უფლებები და კანონიერი ინტერესები.  

შიდა რეგულაციებით უზრუნველყოფილია კანონით გათვალისწინებული უფლებების დაცვა და 

გარანტიების უზრუნველყოფა;  

კოლეჯის პროფესიული სტუდენტს უფლება აქვს: 

 მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული  სასწავლო 

და პრაქტიკულ საქმიანობაში; 

 მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით, 

პროფესიულ სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებითა და საგანმანათლებლო პროგრამით 

განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება; 

 ისარგებლოს   საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული მატერიალური რესურსით 

 ისარგებლოს   საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული საგანმანათლებლო  რესურსით 

 ისარგებლოს   საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ინფორმაციული ტექნოლოგიებითა და 

საშუალებებით 

 ისარგებლოს   კოლეჯის ინფრასტრუქტურით 

 მოითხოვოს კონსულტირება და ინფორმირება სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური 

მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით  

 თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა გაზიარებაზე, 

რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას; 

 მონაწილეობა   მიიღოს   ინდივიდუალური   სასწავლო გეგმის   შემუშავებაში; 

 მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებაში; 

 ისარგებლოს შიდა და გარე  მობილობის უფლებით; 

  სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს გაასაჩივროს სწავლის შედეგის შეფასება; 

 ისარგებლოს კოლეჯის ტერიტორიაზე პირველადი დახმარების აღმოჩენის უფლებით; 

 ისწავლოს და განახორციელოს საქმიანობა ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემოში; 

 მოითხოვოს პირადი ინფორმაციის დაცვა; 

 ისარგებლოს დამატებითი საგამანათლებლო პროგრამებით; 

 მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესის  მიღმა განხორციელებულ ღონისძიებებში; 

 მიიღოს კონსულტაცია პროფორიენტაციასა და კარიერულ დაგეგმვაზე; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლისას ან გაუქმების შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა იმ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზედაც ჩაირიცხა ან ისარგებლოს მობილობის 

უფლებით. 

 

 

 

ვრცლად-სტუდენტის უფლებები 



 

სტუდენტის/მსმენელის  შიდა მობილობის წესი 

 

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

საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ პროგრამაზე კოლეჯის შიგნით მობილობას; 

2. შიდა მობილობის სურვილის შესახებ პროფესიული სტუდენტი განცხადებით მიმართავს დირექტორს, 

სადაც მიუთითებს თუ რომელ პროგრამაზე სურს გადასვლა მობილობის წესით; 

3. პირს შეუძლია შიდა მობილობით ისარგებლოს ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, არსებული 

კვოტის ფარგლებში; 

4. შიდა მობილობა დასაშვებია, თუ პროფესიული სტუდენტი აკმაყოფილებს პროგრამაზე ჩარიცხვის 

წინაპირობას;  

5. შიდა მობილობა დასაშვებია პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მომენტიდან ორი 

კვირის განმავლობაში, ხოლო პროგრამის გაუქმების ან პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში ნებისმიერ 

დროს; 

 

სტუდენტის/მსმენელის  გარე მობილობის წესი 

 

 

1. პირს შეუძლია სხვა სასწავლებლიდან მობილობით ისარგებლოს ნებისმიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე, არსებული კვოტის ფარგლებში; 

2. სხვა სასწავლებლიდან მობილობის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი განცხადებით მიმართავს 

დირექტორს, სადაც მიუთითებს თუ რომელ პროგრამაზე სურს გადასვლა მობილობის წესით; 

3. განცხადებას  თან ერთვის: 

 სტუდენტის მიერ სტუდენტის სტატუსის მოპოვების სამართლებრივი აქტის დამოწმებული 

ასლი; 

 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 ადრე მიღებული განათლბის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მის მიერ გავლილი 

მოდულების გავლის დამადასტურებელ ან ცალკეული სწავლის შედეგების დადასტურების 

დოკუმენტი); 

4. მობილობის დროს, მოდულის სწავლის შედეგების მიღწევის სრულად დადასტურების შემთხვევაში 

სტუდენტს მიენიჭება შესაბამისი კრედიტი, მიმღები პროგრამით ამ მოდულისათვის 

გათვალისწინებული კრედიტების ოდენობით;  

5. მობილობის დროს, ცალკეული სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურების შემთხვევაში, თუ მათი 

ერთობლიობა არ ქმნის სრულ მოდულს, სტუდენტს კრედიტი ჩაეთვლება მოდულის 

დაუდასტურებელი სწავლის შედეგების დადასტურების შემდეგ; 

6. მოდულური პროგრამების ფარგლებში მობილობით ჩარიცხული პირისათვის საჭიროების შემთხვევაში 

დგება ინდივიდალური სასწავლო გეგმა, რომლის შემუშავებაში პირს უფლება აქვს მიიღოს 

მონაწილეობა; 

7. სურვილის შემთხვევაში, კოლეჯი ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა გადასვლას სხვა 

სასწავლებელში მობილობის წესით, რისთვისაც პროფესიული სტუდენტი შესაბამისი განცხადებით 

მიმართავს დირექტორს; 

8. სხვა სასწავლებელში გადასვლის უფლებით სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ კოლეჯის  მიმართ არ გააჩნია ფინანსური დავალიანება; 



9.  საქმისმწარმოებელი HR ვალდებულია ერთი კვირის ვადაში პროფესიულ სტუდენტს მისცეს 

მოთხოვნილი პირადი დოკუმენტაცია; 

10. სასწავლო პროცესი მენეჯერი ვალდებულია ერთი კვირის ვადაში მოამზადოს პროფესიული 

სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულების გავლის დამადასტურებელი ან ცალკეული სწავლის 

შედეგების დადასტურების დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ სავალდებულო ინფორმაციას: 

 პროგრამის სახელწოდება და კოდი; 

 სტუდენტისათვის სტატუსის მინიჭების შესახებ ბრძანების რეკვიზიტები; 

 ათვისებული მოდულების/სასწავლო კურსების  სახელწოდება და კოდი; 

 ათვისებული ცალკეული სწავლის შედეგები/კომპონენტები და კრედიტები; 

11. განცხადების მიღებიდან ორი კვირის ვადაში დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას სტუდენტის 

მობილობის შესახებ  (სხვა სასწავლებელში გადასვლასთან დაკავშირებით) და მონაცემები აისახება 

პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად; 

 

ფორმალური განათლების აღიარების წესი 

 

 

1. პირის მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

2. პირის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარებას მათი სამოქმედო 

ტერიტორიების მიხედვით, ახდენს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 

სამინისტრო ან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია, კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით; 

3. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების მიზნით, პირი 

განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს; 

4. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს კრედიტების 

აღიარების კომისიას; 

5. კომისია ერთი კვირის ვადაში შეისწავლის შინაარსობრივად სტუდენტის მიერ გავლილი პროგრამის 

ფარგლებში ათვისებულ  

 მოდულებს/სასწავლო კურსებს; 

 ცალკეულ სწავლის შედეგებს; 

 კრედიტების რაოდენობას; 

6. დასაშვებია მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება მოთხოვნილი პროგრამის მიზნებისათვის 

შემდეგ შემთხვევებში:  

 სწავლის შედეგები ემთხვევა ერთმანეთს; 

 სწავლის შედეგების ფორმულირება განსხვავებულია, თუმცა შინაარსობრივად შეიძლება 

იდენტურად იქნეს მიჩნეული; 

 მიღწეული სწავლის შედეგი მოიცავს შესაბამისი პროგრამის  სწავლის შედეგს;  

 სწავლის შედეგების  კრიტერიუმებს შორის განსხვავება არ შეიძლება გახდეს სწავლის შედეგის 

აღიარებაზე უარის თქმის საფუძველი; 

7. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა აღემატება/ნაკლებია 



კოლეჯის შესაბამისი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობას, მაშინ ხდება კრედიტების იმ 

რაოდენობის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ არჩეული საგანმანათლებლო 

პროგრამა; 

8. კრედიტების აღიარების  სქემის მონაცემების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის მენეჯერი 

განსაზღვრავს  აღიარებული კრედიტების და სწავლის შედეგების საფუძველზე   სტუდენტი 

ჩაირიცხოს კოლეჯში მიმდინარე პროგრამაზე, თუ  გაიწეროს მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა; 

9. პირის მიერ მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება ეცნობება 

პირს, გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო 3 (სამი) სამუშაო დღისა; 

10. მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების შედეგების საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს 

ბრძანებას, რომლითაც განისაზღვრება  სტუდენტი ჩაირიცხოს კოლეჯში მიმდინარე პროგრამაზე, თუ  

გაიწეროს მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; 

 

არაფორმალური განათლების აღიარების წესი 

 

1. არაფორმალური განათლება არის  მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის სისტემის ნაწილი,  

რომელიც გულისხმობს ფორმალური განათლების მიღმა  პროფესიული ცოდნისა და   უნარების 

შეძენას; 

2. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება გულისხმობს არაფორმალური გზით შეძენილი 

პროფესიული ცოდნისა და  უნარებისა შემოწმებას; 

3. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების დროს ხდება პროფესიული სტანდარტით 

გათვალისწინებული ცოდნისა და  უნარებისა შემოწმება; 

4. არაფორმალური განათლების მქონე პირის ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების შემოწმებისა და 

შესაბამისი დარგის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებულ კომპეტენციებთან მისი 

შედარების გზით შესაძლებელია არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება; 

5. არაფომალური განათლების აღიარება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 იდენტიფიცირება - არაფორმალური განათლების აღიარების საჭიროების, მაძიებლის 

კომპეტენციების, სწავლის   შედეგების იდენტიფიცირება; 

 დოკუმენტირება -საჭირო დოკუმენტების/მტკიცებულების შეგროვება სწავლის შედეგების 

მიხედვით; 

 შეფასება - სწავლის შედეგების შეფასება სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით; 

 სერტიფიცირება - სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება სერთიფიკატით. 

6. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურები რეგულირდება საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 6 სექტემბერის   №188/ნ   ბრძანებით 

,,არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის   

დამტკიცების შესახებ" . 

 

 

სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერების წესი 

1. სტუდენტი უფლებამოსილია მიმართოს კოლეჯს განცხადებით, მისთვის სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერებისა და მისი სასწავლო პროცესში მონაწილეობისგან და სტუდენტის სხვა უფლება - 

მოვალეობებისგან დროებით განთავისუფლების თაობაზე; 

2. სტატუსის შეჩერების მოთხოვნით სტუდენტი განცხადებით მიმართავს დირექტორს; 



3. განცხდების შემოსვლიდან ერთი კვირის ვადაში სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ გამოიცემა 

დირექტორის ბრძანება;  

4. ინფორმცაია სტუდენტის სტატუსის შეჩერების  შესახებ აისახბა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში; 

5. სტატუსის შეჩერების შემდეგ კოლეჯი და სტუდენტი თავისუფლდებიან ურთიერთსანაცვლო უფლება-

მოვალეობების შესრულებისაგან, გარდა იმ უფლებებისა და მოვალეობებისა, რომლებიც წარმოიშვა 

სტატუსის შეჩერებამდე; 

6. სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, სწავლისათვის გადახდილი თანხა სტუდენტს უკან არ უბრუნდება;  

7. სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადაა 5 წელი, რის შემდეგაც პირს ავტომატურად 

უწყდება სტუდენტის სტატუსი; 

 

 სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის აღდგენის წესი 

 

1. სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია თუკი აღმოფხვრილი იქნება ის გარემოებები, რაც 

გახდა პირისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი; 

2. სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია იმავე საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, თუ 

კოლეჯი  განახორციელებს მიღებას შემდეგ ნაკადზე; 

3. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება და აღდგენა შესაძლებელია ერთი საფეხური/დონეს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ერთხელ; 

4. სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში სტუდენტს ჩაეთვლება სტატუსის შეჩერებამდე  

სწავლის გადახდილი საფასური; 

5. პირი სტუდენტის სტატუსის აღდგენისას სწავლის საფასურს იხდის სტატუსის შეჩერებამდე მასთან 

გაფორმებული სასწავლო ხელშეკრულებით დადგენილი ოდენობით; 

6. სტატუსის შეჩერების მოთხოვნით სტუდენტი განცხადებით მიმართავს დირექტორს; 

7. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს სამუშაო ჯგუფს; 

8. სასწავლო პროცესის მენეჯერი  ადგენს  კრედიტების სქემას, სადაც თვალსაჩინოდ არის ასახული  ის 

მოდულები/სასწავლო კურსები ან  ცალკეული სწავლის შედეგები, რაც უდასტურდება სტუდენტს 

სტატუსის შეჩერებმდე; 

9. კრედიტების სქემის მონაცემების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის მენეჯერი განსაზღვრავს  

დადასტურებული სწავლის შედეგების საფუძველზე,   სტუდენტი ჩაირიცხოს კოლეჯში მიმდინარე 

პროგრამაზე, თუ  გაიწეროს მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; 

10. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის სახელწოდება და კრედიტების რაოდენობა 

ემთხვევა კოლეჯის შესაბამისი პროგრამის სასწავლო კურსის სახელწოდებასა და კრედიტების 

რაოდენობას, მაშინ კრედიტების ჩათვლა ხდება ავტომატურად; 

11. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა აღემატება/ნაკლებია 

კოლეჯის შესაბამისი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობას, მაშინ ხდება კრედიტების იმ 

რაოდენობის ჩათვლა,  რამდენსაც ითვალისწინებს მიმდინარე საგანმანათლებლო პროგრამა; 

12. ჩათვლილი კრედიტების სქემა და  სასწავლო პროცესის მენეჯერის ანგარიში  ერთი კვირის ვადაში 

გადაეცემა დირექტორს რეაგირებისათვის; 

13. სასწავლო მპროცესის მენეჯერის ანგარიშის  საფუძველზე დირექტორის მიერ სამი დღის ვადაში 

გამოიცემა  ბრძანება სტუდენტის სტატუსის აღდგენის თაობაზე,  ასევე მისი მიმდინარე  პროგრამაზე 

ჩარიცხვის ან ინდივიდუალური გეგმის შექმნის თაობაზე; 



14. ინფორმცაია სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ აისახბა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში; 

 

 

სტუდენტის/მსმენელის უწყვეტი სწავლის პროცესით უზრუნველყოფის წესი 

 

1. დამდგარი ან მოსალოდნელი ობიექტური გარემოების დროს, რომელიც იწვევს სწავლის უწყვეტობის 

შეფერხებას, კოლეჯი ვალდებულია უზრუნველყოს პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის გაგრძელების 

შესაძლებლობა,  ასეთ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს:  

 პროფესიული პროგრამის გაუქმება; 

 პროფესიული პროგრამის შეცვლა; 

 პროფესიული პროგრამის განხორციელების არარენტაბელობა; 

 ავტორიზაციის ვადის ამოწურვა; 

 ავტორიზაციის გაუქმება; 

 სხვა გარემოება; 

2. უწყვეტი  განათლების მიზნით კოლეჯი სტუდენტს სთავაზობს: 

 სხვა (მსგავსი  კვალიფიკაციის მქონე) პროგრამაზე შიდა მობილობას; 

 სხვა  პროგრამაზე შიდა მობილობას; 

 სხვა სასწავლებელში მობილობას; 

3. ამ ვალდებულების უზრუნველსაყოფად კოლეჯი აფორმებს მემორანდუმებს სხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტის გადასვლის და სწავლის გაგრძელების 

ხელშეწყობას,   მის  მიერ გავლილი პროგრამის კომპონენტების აღიარებით; 

4. ასეთი  გარემოების დადგომის შემთხვევაში, კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის 

მენეჯერი 10 დღის ვადაში უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტის ინფორმირებას 

დამდგარი ან მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ და იმ შეთავაზებების შესახებ, რომლითაც 

უზრუნველყოფილი იქნება მისი სწავლის უწყვეტობა; 

5. სტუდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წერილობითი ფორმით (განცხადება) წარედგინება 

დირექტორს; 

6. სტუდენტი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება: 

 სწავლა გააგრძელოს იმ პროგრამაზე, რომელზეც ჩაირიცხა განხორციელებულ ცვლილებამდე 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 სწავლა გააგრძელოს შეცვლილ პროგრამაზე ათვისებული კრედიტების აღიარების  გზით; 

 სწავლა გააგრძელოს სხვა პროგრამაზე ათვისებული თავსებადი კრედიტების აღიარების  გზით; 

 სწავლა გააგრძელოს სხვა  სასწავლებელში მსგავს ან ანალოგიურ პროგრამაზე; 

7. სტუდენტის განცხადების საფუძველზე დირექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

სტუდენტის ახალ პროგრამაზე ჩარიცხვის/გადაყვანის შესახებ, ან მილევად რეჟიმში იგივე პროგრამის 

სწავლის დასრულების შესახებ; 

8. ახალ პროგრამაზე სტუდენტის  ჩარიცხვა/გადაყვანა შესაძლებელია მის მიერ ათვისებული 

კრედიტების აღიარების და ჩათვლის გზით; 

 

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება 

 



1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  სტუდენტის ან მსმენელის (მათ შორის 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტის ან მსმენელის) საჭიროებისთვის კოლეჯი 

შეიმუშავებს  ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, რომელიც ეფუძნება შესაბამის პროფესიულ 

პროგრამას  და ამ პროგრამის სხვა ელემენტებთან ერთად აღწერს სტუდენტის ან მსმენელის მიერ 

მისაღწევ სწავლის შედეგებს და მათი მიღწევის ინდივიდუალურ გზებს; 

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ეფუძნება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და 

წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას (მისაღწევი სწავლის შედეგების თვისობრივ ან რაოდენობრივ 

ცვლილებას) და/ან აკომოდაციას (სწავლებისა და შეფასების მიდგომებში ცვლილებას მისაღწევი 

სწავლის შედეგების ცვლილების გარეშე) და,  შესაბამისად, აზუსტებს სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო 

მომსახურებას; 

3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტის მიმდინარე შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალურად, განსაზღვრულ მისაღწევ 

სწავლის შედეგებთან, ხოლო საბოლოო შეფასება და კრედიტების მინიჭება - საგანმანათლებლო 

პროგრამის/მოდულის მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

4. სსსმ პირად შეიძლება ჩაითვალოს: 

 სტატუსაღდგენილი პირი; 

 შიდა მობილობით გადმოსული პირი; 

 გარე მობილობით გადმოსული პირი; 

 დასაქმებული; 

 შშმ პირი 

5. ინდივუდლური სასწავლო გემის შემუშავების საჭიროება ასევე შეიძლება  დადგეს: 

 თუ სტუდენტმა დამატებითი გამოცდის შედეგის გათვალისწინებით, ვერ მიიღო დადებითი 

შეფასება; 

  არარენტაბელური ჯგუფის ფორმირების შემთხვევაში, როცა კოლეჯი ვალდებულია სტუდენტს 

გაატაროს აღნიშნული კომპონენტი; 

  სატატუსშეჩერებული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში;  

 პროგრამის განხორციელების ძირითად ვადებში ცალკეული კომპონენტების გაუვლელობის 

შემთხვევაში, გარდა ამ წესით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, როცა არ ხდება სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა; 

  მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების საფუძველზე დარჩენილი კომპონენტის გავლის 

შემთხვევაში; 

 მიღებული არაფორმალური განათლების აღიარების საფუძველზე დარჩენილი კომპონენტის 

გავლის შემთხვევაში; 

 სააპელაციო კომისიის მიერ პირისათვის  მიღებული გადაწყვეტილების შემთხვევაში (სწავლის ან 

კომპეტენციის დადასტურების შესახებ); 

 შიდა და გარე მობილობის შემთხვევაში. 

 

სტუდენტის  შეფასების შედეგების გასაჩივრების წესი 

 

1. სტუდენტს/მსმენელს  უფლება აქვს გაასაჩივროს სწავლის შედეგის შეფასება; 

2. შეფასების გასაჩივრებასთან დაკავშირებით სტუდენტი განცხდებით მიმართავს დირექტორს; 

3. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს   სააპელაციო 

კომისიას, რომლის შემადგენლობაში შედის: 



 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელძღვანელი; 

 შესაბამისი სპეციალობის მასწავლებელი, გარდა იმ მასწავლებლისა, რომლის შეფასებიას 

ასაჩივრებს სტუდენტი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

4. კომისია განიხილავს სტუდენტის განცხადებას,  შეფასების მტკიცებულებებს ერთი კვირის ვადაში და 

ადგენს დამატებითი შეფასების ჩატარების საჭიროებას; 

5.  საჭიროების შემთხვევაში ადგენს  დამატებითი  შეფასების თარიღს; 

6. ახორციელებს სტუდენტის დამატებით შეფასებას; 

7. თუ სტუდენტი  არ ეთამხმება კომისიის მუშაობის შედეგს, უფლებამოსილია იმოქმედოს საქართვლოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 


