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თავი 1. ზოგადი ნაწილი 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

 

1. შპს - მარნეულის კოლეჯის (შემდგომში-კოლეჯი) შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის 

ნორმატიულ დოკუმენტს და არეგულირებს  დასაქმებულთა (შემდგომში - პერსონალი) 

უფლებებსა და მოვალეობებს. პროფესიული სტუდენტის (შემდგომში - სტუდენტი)  და 

მსმენელის უფლებებსა და მოვალეობებს.  პერსონალისა და სტუდენტის/მსმენელის 

წახალისებასა და დისციპლინურ პასუხისმგებლობას. კოლეჯის მატერიალური და სხვა 

რესურსის ეფექტურად გამოყენების  მიზნით  ქცევის წესების დამკვიდრებას. შინაგანაწესი 

შემუშავებულია მოქმედი კანონმდებლობის და მარნეულის კოლეჯის მარეგულირებელი 

აქტების შესაბამისად. 

2. შინაგანაწესის მიზანია კოლეჯის პერსონალისა და სტუდენტის/მსმენელის  საქმიანობის, 

ქცევის წესებისა და ურთიერთობის ეთიკური სტანდარტების (ნორმების)  ჩამოყალიბება. 

რამაც ხელი უნდა ხელი შეუწყოს კოლეჯში თვითდისციპლინის, სხვათა პატივისცემის და 

ტოლერანტობის პრინციპების დამკვიდრებას; პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის 

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას;  

 

   

მუხლი 2. შინაგანაწესის მოქმედების სფერო 

 

1. შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის მიერ პერსონალთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების/დანიშვნის ბრძანების განუყოფელ ნაწილს, თუ  ამავე ხელშეკრულებით 

სხვა რამ არ არის დადგენილი.  

2. მხარეთა მიერ შესაძლებელია ხელშეკრუელებით განისაზღვროს შინაგანაწესისგან 

განსხვავებული წესები, რაც არ უნდა აუარესებდეს პერსონალის  მდგომარეობას; 

3. ურთიერთობები, რომელიც არ რეგულირდება ამ შინაგანაწესით, რეგულირდება მხარეთა 

შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით, დირექტორის ბრძანებით ან მოქმედი 

კანონმდებლობით; 

4. შინაგანაწესი წარმოადგენს სტუდენტთან/მსმენელთან გაფორმებული სასწავლო 

ხელშეკრულების განუყოველ ნაწილს; 

5. პერსონალის ასევე სტუდენტის/მსმენელის  მხრიდან კოლეჯის შინაგანაწესის შესრულების 

კონტროლზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე; 

6. შინაგანაწესის  შესრულების კონტროლი გულისხმობს: 

 პერსონალის  მიერ დადგენილი მოვალეობების ჯეროვნად შესრულების კონტროლს; 

 დაკისრებული მოვალეობების  დადგენილ ვადებში შესრულების კონტროლს; 

 სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან  სასწავლო ხელშეკრულებით და ამ შინაგანაწესით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს; 
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 პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან კოლეჯის მატერიალური რესურსის 

მართლზომიერი გამოყენების კონტროლს; 

 პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან ამ შინაგანაწესით დადგენილი ქცევის 

წესების დაცვის კონტროლს; 

 

თავი 2.  კოლეჯის პერსონალი 

მუხლი 3.  პერსონალის უფლებები 

 

1. კოლეჯის პერსონალს უფლება აქვს: 

 

 მოსთხოვოს კოლეჯის დირექციას კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდა სამართლებრივი 

აქტებით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება; 

 ისარგებლოს  საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში მატერიალური 

რესურსით; 

 ისარგებლოს საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში 

საგანმანათლებლო  რესურსით; 

 ისარგებლოს საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში ინფორმაციული 

ტექნოლოგიებითა და საშუალებებით; 

 ისარგებლოს   კოლეჯის ინფრასტრუქტურით; 

 თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი;  

 ისარგებლოს კოლეჯის ტერიტორიაზე პირველადი დახმარების აღმოჩენის უფლებით; 

 განახორციელოს საქმიანობა ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემოში; 

 მოითხოვოს პირადი ინფორმაციის დაცვა; 

 

მუხლი 4. პერსოანალის ვალდებულებები 

 

1. პერსონალი  ვალდებულია: 

 დაიცვას კონსტიტუცია, მოქმედი კანონმდებლობა, კოლეჯის მარეგულირებელი აქტებით 

დადგენილი ნორმები და მოთხოვნები; 

 შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობები ჯეროვნად და დროულად; 

 დაიცვას სხვა პირების  უფლებები და კანონიერი ინტერესები; 

 აღმოუჩინოს დახმარება კოლეჯის ტერიტორიაზე სსმ პირს; 

 გაუფრთხილდეს კოლეჯის ინფრასტრუქტურას; 

 კოლეჯის ტერიტორიაზე დაიცვას შინაგანაწესით დადგენილი ქცევის წესები; 

 გაუფრთხილდეს კოლეჯის კუთვნილ მატერიალურ ფასეულობებს და განზრახ 

დაზიანების შემთხვევაში აანაზღაუროს ნივთის თვითღირებულება; 

 არ გამოცხადდეს კოლეჯის ტერიტორიაზე ალკოჰოლური ან სხვა აკრძალული 

ნივთიერებით ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მდგომარეობაში;  
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 არ შემოიტანოს და კოლეჯში ალკოჰოლური სასმელები, სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის საშიშროების შემცველი და სხვა აკრძალული ნივთები; 

 ბიბლიოთეკიდან გატანილი წიგნის დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში გადაიხადოს 

რესურსის საბაზრო ფასი; 

 კოლეჯის რესურსის  დაზიანების შემთხვევაში გადაიხადოს რესურსის საბაზრო ფასი; 

 გაეცნოს  კოლეჯის შინაგანაწესს და მის უფლებამოვალეობებს; 

 გაეცნოს  და დაიცვას კოლეჯში მოქმედი უსაფრთხოების წესები; 

 გაეცნოს კოლეჯის მხრიდან ელექტრონული ფოსტით ან სხვა საკომუნაკციო საშუალებით 

მისთვის გაგზავნილ ინფორმაციას. 

მუხლი 5.  პერსონალის წახალისება 

 

1. კოლეჯში პერსონალის წახალისება ხდება დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად 

წელიწადში ერთელ; 

2. წახალისების კრიტერიუმებია: 

2.1 კოლეჯში სწავლა/სწავლების პროცესში კოლეგებისათვის გამოცდილების გაზიარება 

(პასუხისმგებელი პირის მიერ გაწერილი გეგმის ან  დავალების შესაბამისად); 

2.2 პროფესიული განათლების განვითარებისაკენ მიმართულ აქტივობებში ჩართულობა 

(რაც დასტურდება დოკუმენტურად); 

2.3 დარგის სიახლეებისა და ინოვაციური მეთოდების დანერგვა სწავლებასა და/ან 

საქმიანობაში (შესრულებული სამუშაო და/ან ანგარიში);  

2.4 კოლეჯის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში აქტიური ჩართულობა (შესრულებული 

სამუშაო და/ან ანგარიში); 

2.5 პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებული ინიციატივების წარმოდგენა 

(დოკუმენტურად წარმოდგენილი ინიციატივა, რომელშიც უნდა იყოს გაწერილი: 

მიზანი,  სამიზნე ჯგუფი, აქტივობა/ები და შედეგი); 

 

3. პერსონალის მხრიდან  ყოველი კრიტერიუმის ერთჯერადი შესრულება ფასდება 1 ქულით; 

4. საანგარიშო წლის ბოლოს ქულები დაჯამდება ინდივიდუალურად; 

5. ქულების რაოდენობის მიხედვით პირველ სამ ადგილზე გასული პირი დაჯილდოვდება 

ფულადი პრემიით ან ფასიანი საჩუქრით და მადლობის სიგელით;  

6. ქულების რაოდენობის მიხედვით  მომდევნო სამ ადგილზე გასულ პირს გადაეცემა 

მადლობის სიგელი; 

7. პირი, რომელიც კოლეჯში მუშაობის პერიოდში დააგროვებს 2 მადლობის სიგელს, 

დაჯილდოვდება ფულადი პრემიით ან ფასიანი საჩუქრით;  

8. წახალისების სახეებია: 

ა)დირექტორის მიერ წერილობითი მადლობის გამოცხადება და კოლეჯის 

საკომუნიკაციო საშუალებებით გამოქვეყნება; 

ბ) პრემიის/ფულადი დანამატის გაცემა; 

გ) ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება. 

9. პერსონალის მიერ კრიტერიუმების შესრულების აღრიცხის, დაჯამების და გამარჯვებული 

კანდიდატების გამოვლენის პროცესს აწარმოებს ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: 

 ჯგუფის ხელმძღვანელი -დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

 ჯგუფის წევრი  - აკადემიური დირექტორი; 

 ჯგუფის წევრი - ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

10. საანგარიშო წლის ბოლო კვირაში პერსონალის მიერ კრიტერიუმების შესრულების აღრიცხის 
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მონაცემებს სამუშაო ჯგუფი გააცნობს პერსონალს განხილვებისათვის; 

11. დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს დასაჯილდოებელი პირების სიას, ჯილდოს სახეს და 

ოდენობას; 

 

მუხლი 6.   პერსონალის  დისციპლინური  პასუხისმგებლობა 

 

1. პერსონალის მიერ შინაგანაწესით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევის, 

დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობის ან სხვა უფლებრივი გადაცდომის შემთვევაში 

დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს საქართველოს კანონმდებლობით და 

ამ შინაგანაწესით დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები; 

2. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ფორმებია: 

ა) დირექტორის მიერ წერილობითი საყვედურის გამოცხადება; 

ბ) სახელფასო ანაზღაურების დაკავება, დაკავების მიზეზის აღმოფხვრამდე;  

გ) დირექტორის მიერ წერილობითი  გაფრთხილება შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის 

შესაძლებლობის შესახებ; 

დ) შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა; 

3. დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი, ანუ დისციპლინური გადაცდომა შეიძლება 

იყოს: 

ა)  ამ შინაგანაწესით განსაზღვრული ვალდებულებების  შეუსრულებლობა; 

ბ) შპს მარნეულის კოლეჯის პერსონალის მართვის წესით ან ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ვალდებულების  შეუსრულებლობა დადგენილ ვადებში; 

გ) შპს მარნეულის კოლეჯის პერსონალის მართვის წესით ან ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ვალდებულების არაჯეროვნად (არასრულყოფილად) შესრულება;  

დ) შპს მარნეულის კოლეჯის პერსონალის მართვის წესით განსაზღვრული სამუშაო დროის  

უგულვებელყოფა, რაც გამოიხატება სამუშაოზე სისტემატიურ დაგვიანებასა და სამუშაო 

დღის გაცდენაში; 

4. პერსონალის დისციპლინური გადაცდომის ფაქტი აისახება დოკუმენტურად სამსახურებრივ 

ბარათში, ანგარიშში, შეხვედრის ოქმში ან სხვა დოკუმენტში უფლებამოსილი პირის მიერ; 

5. დოკუმენტში აისახება დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი; 

6. დოკუმენტის საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას პერსონალის დისციპლინური 

გადაცდომის და დაკისრებული პასუხისმგებლობის შესახებ; 

7. დაკისრებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაცია ეცნობება 

პასუხისმგებლობადაკისრებულ პირს 3 დღის ვადაში; 

8. ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირია საქმისმწარმოებელი/ადამიანური 

რესურსის მმრთველი; 
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თავი 3. სტუდენტი/მსმენელი 

 

 

მუხლი 7. სტუდენტის/მსმენელის უფლებები 

 

2. კოლეჯის სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს: 

 

 მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული  

სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში; 

 მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდა სამარ-

თლებრივი 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   მისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური   სასწავლო გეგმის   

შემუშავებაში; 

 მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეფასებაში; 

 ისარგებლოს შიდა და გარე  მობილობის უფლებით; 

 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; 

 ჩამოაყალიბოს სტუდენტური თვითმმართველობა; 

 მონაწილეობა მიიროს სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობაში; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლისას ან გაუქმების შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა 

იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზედაც ჩაირიცხა ან ისარგებლოს 

მობილობის უფლებით. 
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მუხლი 8. სტუდენტის/მსმენელის  ვალდებულებები 

 

2. სტუდენტი/მსმენელი  ვალდებულია: 

 დაიცვას კონსტიტუცია, მოქმედი კანონმდებლობა, კოლეჯის მარეგულირებელი აქტებით 

დადგენილი ნორმები და მოთხოვნები; 

 შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნები; 

 შეასრულოს საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი მოთხოვნები; 

 დაიცვას სხვა პირების  უფლებები და კანონიერი ინტერესები; 

 აღმოუჩინოს დახმარება კოლეჯის ტერიტორიაზე სსმ პირს; 

 სასურველი შედეგის მიღწევის მიზნით არ გამოიყენოს პლაგიატი; 

 გაუფრთხილდეს კოლეჯის ინფრასტრუქტურას; 

 გადაიხადოს ხელშეკრულებით ნაკისრი გადასახადი დადგენილ ვადებში; 

 კოლეჯის ტერიტორიაზე დაიცვას შინაგანაწესით დადგენილი ქცევის წესები; 

 სასწავლო პროცესის დროს დაიცვას სიმჩუმე; 

 გაუფრთხილდეს კოლეჯის კუთვნილ მატერიალურ ფასეულობებს და განზრახ 

დაზიანების შემთხვევაში აანაზღაუროს ნივთის თვითღირებულება; 

 არ გამოცხადდეს კოლეჯის ტერიტორიაზე ალკოჰოლური ან სხვა აკრძალული 

ნივთიერებით ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მდგომარეობაში;  

 არ შემოიტანოს და კოლეჯში ალკოჰოლური სასმელები, სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის საშიშროების შემცველი და სხვა აკრძალული ნივთები; 

 ბიბლიოთეკიდან გატანილი წიგნის დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში გადაიხადოს 

რესურსის საბაზრო ფასი; 

 კოლეჯის რესურსის  დაზიანების შემთხვევაში გადაიხადოს რესურსის საბაზრო ფასი; 

 გაეცნოს  კოლეჯის შინაგანაწესს და მის უფლებამოვალეობებს; 

 გაეცნოს სტუდენტის გზამკვლევს; 

 გაეცნოს  და დაიცვას კოლეჯში მოქმედი უსაფრთხოების წესები; 

 გაეცნოს კოლეჯის მხრიდან ელექტრონული ფოსტით ან სხვა საკომუნაკციო საშუალებით 

მისთვის გაგზავნილ ინფორმაციას. 

 

მუხლი 9.  სტუდენტის/მსმენელის დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

 

1. სტუდენტის/მსმენელის დისციპლინური სახდელი უნდა იყოს დისციპლინური გადაცდომის 

პროპორციული და შეიძლება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით; 

2. სტუდენტის/მსმენელის დისციპლინური სახდელის წარმოება არ უნდა ზღუდავდეს 

სტუდენტის/მსმენელის უფლებას მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში, გარდა ისეთი 

შემთხვევებისა, თუ ეს საფრთხეს უქმნის სხვისი უფლებების, ჯანმრთელობის, დაწესებულების 

საკუთრებისა და უსაფრთხოების დაცვას. სტუდენტის დისციპლინური სახდელის საკითხს 

წყვეტს სპეციალური კომისია, რომელიც იქმნება დირექტორის ბძანებით.  კომისიის 

შემადგენლობის განსაზღვრა ეფუძნება სამართლიანობისა და გამჭვირვალობის პრონციპების 

ზოგად ნორმებს. სტუდენტს/მსმენელს  უფლება აქვს დაესწროს საკუთარი საქმის განხილვას; 

3. სტუდენტს/მსმენელს  უფლება აქვს გაასაჩივროს მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება; 
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4. დისციპლინური კომისია უფლებამოსილია მიიღოს შემდეგი  გადაწყვეტილება: 

ა. გაფრთხილება; 

ბ. მატერიალური ზიანის ანაზღაურება/დაჯარიმება; 

გ. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა. 

დ. გამართლება 

5. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აისახება შესაბამის ოქმში;. 

 

 

თავი 4. დასკვნითი დებულება 

 

მუხლი 10. ზოგადი ქცევის წესები 

 

1. კოლეჯის ტერიტორიაზე აკრძალულია: 

 

 ქმედება, რომელიც ლახავს კოლეჯის რეპუტაციას/ავტორიტეტს;  

 ქმედება, რომელიც ლახავს კოლეჯის პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის  

რეპუტაციას/ავტორიტეტს;  

 პერსონალზე, სტუდენტზე/მსმენელზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა;  

 პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის პირად ცხოვრებაში ჩარევა;  

 კონფიდენციალობის პრინციპის დარღვევა;  

 კოლეჯისთვის შეგნებულად ან დაუდევრობით მატერიალური/ქონებრივი ზიანის 

მიყენება ან ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნა;  

 კოლეჯის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარება;  

 კოლეჯის ტერიტორიაზე საგანმანათლებლო გარემოსათვის შეუფერებელი იერსახით 

გამოცხადება;  

 ნებისმიერი პირის სიტყვიერი ან/და ფიზიკური შეურაცხყოფა;  

 სასწავლო პროცესის შეგნებულად ჩაშლა ან ჩაშლის მცდელობა;  

მუხლი 11.  შინაგანაწესის დამტკიცება და  მოქმედების ვადა 

 

1. კოლეჯის შინაგანაწესს ამტკიცებს დირექტორი;  

2. კოლეჯის შინაგანაწესში შეტანილ ცვლილებას ამტკიცებს დირექტორი; 

3. შინაგანაწესი ძალაში დირექტორის მიერ ხელმოწერის დღიდან ახალი შინაგანაწესის 

დამტკიცებამდე; 


