სტუდენტის გზამკვლევი
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრაციის გამოცხადება
1.

პროფესიულ საგამნათლებლო პროგრამაზე რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია

საჯაროდ და ღიად განთავსდება სასწავლებლის ვებ-გვერდზე და სოციალურ ქსელში.

აპლიკანტთა რეგისტრაცია
1. რეგისტრაციაზე დაიშვება პირი, რომელსაც აქვს სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი;
2. პროგრამაზე რეგისტრაციის მიზნით, პირი გადის ავტორიზაციას სარეგისტრაციო
სისტემაში www.vet.emis.ge და რეგისტრირდება აპლიკანტად;
3. რეგისტრაცია დასტურდება აპლიკანტის ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი
შეტყობინებით, შვსებული მონაცემები მისთვის ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური
ანგარიშის მეშვეობით.

პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცედურა და სტუდენტის სტატუსის მოპოვება
1. სასწავლებლის მიერ დადგენილი განაცხადის შევსებულ ფორმას, სტუდენტის
სტატუსის

მოპოვების მოთხოვნის თაობაზე, თან უნდა ერთვოდეს პროგრამაზე

მიღების გამოცხადების შესახებ დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული ჩასარიცხად
წარმოსადგენი დოკუმენტები;
2. განცხადებით მომართვიდან 10 სამუშაო დღეში სასწავლებელი აპლიკანტთან
აფორმებს ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელს აწერს სასწავლებლის დირექტორი და
სრულწლოვანი აპლიკანტი/აპლიკანტის კანონირი წარმომადგენელი;

3. ხელშეკრულება ძალაში შედის პროფესიულ სტუდენტის სტატუსის მინიჭების
თაობაზე სასწავლებლის დირექტორის მიერ ბრძანების გამოცემის დრიდან;
4.

ჩარიცხვის

არსებობის

პროცედურის

შემთხვევაში,

დასრულების

სასწავლებელი

შემდეგ

თავისუფალი

უფლებამოსილია

ადგილების

დაუკავშირდეს

იმ

აპლიკანტებს, რომლებიც რეგისტრირებული იყვნენ მაგრამ კონკურსის გამო ვერ
მოხვდნენ ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა სიაში. სასწავლებელი ვალდებულია ამ
კატეგორიის

პირთათვის

სტუდეტის

სტატუსის

მინიჭება,

ხელსეკრულების

გაფორმება და ელექტრონულ სისტემაში ასახვა უზრუნველყოს სწავლის დაწყებიდან
არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში.

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა
1.

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ნიშნავს სასწავლებელისა და მსმენელის

გათავისუფლებას მათი უფლება მოვალეობების შესრულებისაგან, სტუდენტის
სტატუსის აღდგენის უფლების გარეშე;
2. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ხორციელდება მხარეთა შეთანხმებით ან
სასწავლებლის დირექტორის ბრძანებით;
3. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) სტუდენტის კანონიერი წარმომადგენლის პირადი განცხადება;
ბ) სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 3 წლიანი ვადის გასვლა;
გ) ყალბი დოკუმენტის ან არასწორი ინფორმაციის წარმოდგენა ან ისეთი ინფორმაციის
წარუდგენლობა, რაც გავლენას იქონიებს სტატუსის ჩარიცხვის შესახებ დადებითი
გადაწყვეტილების მიღებაზე;
დ)

ხელშეკრულებით

და

სასწავლებლის

სამართლებლივი

აქტებით

გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
ე) დამატებითი შეფასების შედეგად პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგების დაუდასტურებლობა;
ვ) პროგრამით გათვალისწინებული საკონტაქტო საათების ერთ მესამედზე მეტის
გაცდენა(საპატიო, არასაპატიო);

ზ)დისციპლინული გადაცდომა;
თ) სტუდენტის მიმართ, კანონიერ ძალაში შესული, სასამართლოს გამამტყუვნებელი
განაჩენი,

რომელიც

გამორიცხავს

პროგრამით

გათვალისწინებული

სწავლის

შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას;
ი) სხვა გარემო რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს პროგრამით გათვალიწინებული
სწავლის

შდეგების

მიღწევის

შეუძლებლობას

ან

სტუდენტის

სტატუსთან

შუთავსებელი ქმედების განხორციელებას.

სტუდენტის უფლებები
სტუდენტს უფლება აქვს :
ა)
ბ)

მიიღოს ხარისხიანი პროფესიული განათლება;
ისარგებლოს ვალიდური, სანდო, გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების

სისტემით დასაჭიროების შემთხვევაში, დადგენილი წესით გაასაჩივროს მიღებული
შეფასება და შეფასებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხი;
გ)

ისარგებლოს სასწავლებლის სივრცით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით,

საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო საშუალებებით, საგანმანათლებლო და სხვა დამხმარე
რესურსებით დადგენილი წესების შესაბამისად;
დ)

უზრუნველყოფილი იყოს პრაქტიკული სასწავლო კომპონენტის გასავლელად

საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით პარტნიორი კომპანიის ბაზაზე;
ე)

ისარგებლოს ადმინისტრაციული, აკადემიური და კარიერული მხარდაჭერით;

ვ) ისარგებლოს სასწავლებლის მიერ შეთავაზებული დამატებითი/არაფორმალური
აქტივობებით და/ან თავად დააყენოს ინიცირება დამატებითი/არაფორმალური
სერვისის/აქტივობის განხორციელების თაობაზე დადგენილი წესის შესაბამისად;
ზ) თავისუფლად გამოხატოს აზრი, პროტესტი და საჩივარი;
თ) მოითხოვოს პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;

ი) დაცული იყოს არასათანადო მოპყრობის, გულგრილობისა და შეურაცხყოფისაგან;
კ) საპატიოდ ჩაეთვალოს ლექციების და სასწავლო პროცესის შემადგენელი სხვა
აქტივობების გაცდენა შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, -

ჯანმრთელობის

მდგომარეობა,

სხვა

საგანმანათლებლო

დაწესებულებაში

პარალელურად სწავლის შემთხვევაში - საგამოცდო პერიოდი, მშობლის, მშვილებელის,
შვილის, მინდობით აღსაზრდელის, დის, ძმის, მეუღლის შვილიშვილის, ბაბუის, ბებიის,
გარდაცვალება, ან სხვა განსაკუთრებული ობიექტური გარემოება.

ლ)

ისარგებლოს

საქართველოს

კანონმდებლობითა

და

სასწავლებლის

სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა უფლებებით და თავისუფლებებით.
სტუდენტის ვალდებულებები
სტუდენტი ვალდებულია:
ა) დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლებლის სამართლებრივი
აქტების მოთხოვნები;
ბ)

შეასრულოს

სასწავლებელთან

დადებული

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულებები;
გ) შეასრულოს პროგრამით დადგენილი მოთხოვნები;
დ) დაესწროს ლექციებს, შეფასებებს და პრაქტიკული კომპონენტით განსაზღვრულ
სასწავლო პროცესს;
ე) დაიცვას სასწავლებლის ტერიტორიაზე ქცევის წესები და ეთიკის ნორმები
სასწავლებლის

პერსონალთან,

სხვა

სტუდენტებთან

და

სასწავლებლის

ვიზიტორებთან ურთიერთობისას;
ვ) გაითვალისწინოს და შეასრულოს სასწავლებლის პერსონალის მართლზომიერი
მითითებები;
ზ) დაიცვას სხვა პირების უფლებები და კანონიერი ინტერესები;
თ) არ ისარგებლოს პლაგიატით;

ი) გაუფრთხილდეს და არ დააზიანოს სასწავლებლის ქონება, არ დააზიანოს
სასწავლებლის ტერიტორია (შენობა და ეზო);
კ) გაუფრთხილდეს სასწავლებლის პრესტიჟს;
ლ)

მოახდინოს

სასწავლებლის

ინფორმირება

საკონტაქტო

ინფორმაციის

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი და სხვა)
ცვლილების შემთხვევაში;

მ) რეგულარულად ადევნოს თვალი სასწავლებლის მიერ მისთვის შექმნილ
ელექტრონულ ფოსტას;
ნ) დაიცვას პრაქტიკის ობიექტზე შინაგანაწესი, უსაფრთხოების ნორმები და სხვა
მოქმედი წესები;
ო) დაიცვას პროგრამის ფარგლებში დადგენილი შეფასების პირობები.
სასწავლებლის ტერიტორიაზე (სასწავლებლის შენობა და სასწავლებლის სხვა
ტერიტორიაზე
(ეზო და სხვა) სტუდენტებს ეკრძალებათ:
ა) თამბაქოს/ელექტრონული სიგარეტის მოხმარება/მოწევა;
ბ) სასწავლო პროცესის/ლექციის მსვლელობის ხელის შეშლა ან ჩაშლა;
გ)

სასწავლებლის ტერიტორიაზე ან მისი ინფრასტრუქტურის, მათ შორის

ელექტრონული ფოსტისა ან/და სასწავლებლის მონაცემთა ბაზის გამოყენებით
პირდაპირი ან/და ირიბი სახის პოლიტიკური ხასიათის გამოსვლების მოწყობა,
პოლიტიკური აგიტაცია ან/და პროპაგანდა;
დ) ცეცხლსასროლი ან ცივი იარაღით შესვლა;
ე) აზარტული თამაშები სასწავლებლის ტერიტორიაზე ან მისი ინფრასტრუქტურის,
მათ შორის ელექტრონული ფოსტისა ან/და სასწავლებლის მონაცემთა ბაზის
გამოყენებით;
ვ)

ალკოჰოლური სასმელების შემოტანა, გავრცელება ან/და გამოყენება, ან

ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ სასწავლებელში გამოცხადება;

ზ) ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური
ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი
ნივთიერების შემოტანა, გავრცელება ან/და გამოყენება, ან მათი ზემოქმედების ქვეშ
სასწავლებელში გამოცხადება;
თ)

სასწავლო

პროცესის

სხვადასხვა

ატივობებზე/ლექციებზე

სისტემატური

დაგვიანება, მათი ჯგუფური მიტოვება;
ი)

სასწავლებელში

გამოცხადება

გარეგნულად

მოუწესრიგებელი

სახით,

არაადეკვატური ჩაცმულობით და ჰიგიენის ნორმების დაუცველად;
კ) სასწავლებლის შენობაში გამოკრული საინფორმაციო მასალების დაზიანება;
ლ)

სასწავლებლის

პერსონალისთვის

და/ან

სხვა

სტუდენტებისთვის

ცრუ

ინფორმაციის მიწოდება, რომლის მიზანიცაა ლექციების ან გამოცდის ჩაშლა,
გაცდენების საპატიოდ ჩათვლა, საკუთარი ოჯახის წევრებთან სასწავლებლის
თანამშრომლების კონტაქტისათვის ხელის შეშლა და ნებისმიერი სხვა მიზეზი;
მ) სასწავლებლის ქონების დაზიანება, დაკარგვა ან დაუბრუნებლობა, რაც გამოიწვევს
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას;
ნ) დოკუმენტების/მასალების უნებართვოდ აღება ან განადგურება, რაც გამოიწვევს ამ
ქმედების შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას;
ო) სასწავლებლის ტერიტორიის (შენობა და ეზო) დანაგვიანება-დაბინძურება;
პ) საქართველოს კანონმდებლობითა და სასწავლებლის სამართლებრივი აქტებით
განსაზღვრული სხვა მოთხოვნების შეუსრულებლობა/დაუცველობა.

სტუდენტის ინიციატივები და წახალისება
1. დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების (შემდგომში - ,,ექსტრაკურიკულური
აქტივობები“)და

სტუდენტების

ინიციატივების

ინიციატივები“)

წარდგენაინიციატორის

მიერ

დირექტორისთვის წერილობითი მიმართვით.

(შემდგომში

-

,,სტუდენტური

ხორციელდება

სასწავლებლის

2. სტუდენტური ინიციატივების და ექსტრაკურიკულური აქტივობების ინიციატორი
შესაძლებელია იყოს სტუდენტი/სტუდენტის წარმომადგენელი, პროფორიენტაციისა
და სტუდენტური სერვისების კოორდინატორი.
4. ინიციატივების რაოდენობა სასწავლო წლის განმავლობაში შეზღუდული არ არის.
5.

სურვილის

შემთხვევაში,

სასწავლებელში

ასევე

შესაძლებელია

აზრების/წინადადებების/ინიციატივების გამოხატვა/დაფიქსირება ანონიმურად. ამ
მიზნით სასწავლებელში გარდა ანონიმური გამოკითხვებისა გამოიყენება ე.წ.
„ინიციატივების ყუთი“,
რომელიც განთავსებულია თვალსაჩინო ადგილას.
6.

პროფესიული

სტუდენტის

წახალისება

ხორციელდება

სასწავლებლის

დირექტორის
უფლებამოსილებით: მატერიალური; არამატერიალური ან არსებობის შემთხვევაში
სწავლის
საფასურის შეღავათის გაკეთების ფორმით. აღნიშნული ფორმდება სასწავლებლის
დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

მობილობა
1. სასწავლებელში მობილობის განხორციელება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:
ა) თუ სტუდენტს სურს სასწავლებლის სხვა პროგრამაზე სწავლის გაგრძელება (შიდა
მობილობა) ან სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლა (გარე მობილობა);
ბ) თუ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტს სურს გადმოსვლა
სასწავლებელში მოქმედ პროგრამაზე.
2.

მობილობის უფლებით სარგებლობა შეუძლია პირს, რომელსაც მობილობის

მომენტისთვის აქვს აქტიური სტუდენტის სტატუსის ან შეჩერებული აქვს სტუდენტის
სტატუსი;
3. მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს „ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა
და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10
აპრილის No69/ნ ბრძანების პირველი

მუხლით დამტკიცებული

„ეროვნული

კვალიფიკაციების ჩარჩოს“ (დანართი No1) ერთი და იმავე დონის შესაბამისი
კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი პროგრამის ფარგლებში. პირს მობილობის უფლებით
სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ იმ პროგრამაზე, რომელზე დაშვების წინაპირობასაც
ის აკმაყოფილებს;
4.

მობილობის მსურველი სტუდენტი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით

მიმართავს სასწავლებლის დირექტორს. განცხადებაში უნდა აღინიშნოს იმ პროგრამის
სახელწოდება, რომელზეც სტუდენტს სურს გადასვლა.

სტუდენტის შეფასება
1. სასწავლებელი უზრუნველყოფს ვალიდურ, სანდო, ობიექტურ და გამჭვირვალე
შეფასების სისტემის მოქმედებას სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევების
შესაფასებლად;
2.

სტუდენტის შეფასება ხორციელდება განმავითარებელი და განმსაზღვრელი

შეფასებით;
3.

განმავითარებელი შეფასება ემსახურება სტუდენტის შედეგების მიღწევის

გაუმჯობესებას. სტუდენტი სწავლის პროცესში მუდმივად იღებს უკუკავშირს მასწავლებლის კომენტარებს ზეპირი ან/და წერილობითი ფორმით.
4.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს ჩათვლის პრინციპზე დაფუძნებული

სისტემის გამოყენებას და უშვებს ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
5.

მასწავლებელი სტუდენტს მოდულის დაწყებისთანავე აცნობს სასწავლებელში

მოქმედ შეფასების სისტემას და აწვდის განმსაზღვრელი შეფასების განხორციელების
პროცესის თაობაზე ინფორმაციას;

6. სტუდენტი ვალდებულია განმსაზღვრელ შეფასებაზე გამოცხადდეს შეფასების
დაწყებისთვის განსაზღვრულ დროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მასწავლებელი
უფლებამოსილია არ დაუშვას ის შეფასებაზე;
7. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან გამოუცხადებლობის
შემთხვევაში, სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებითი შეფასება. ასეთ
შმთხვევაში

განიხილება

სტუდენტთა საკითხი და

ინიშნება დამატებითი

განმსაზღვრელი შეფასება პირველადი შეფასების ჩატარებიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო
დღის ვადაში;
8. იმ შემთხვევაში, როდესაც სტუდენტმა დამატებით შეფასებაზე ვერ დაადასტურა
მოდული/სწავლის შედეგ/ებ/ი იგი უფლებამოსილია ისარგებლოს განმეორებითი
დამატებითი შეფასებით, რომლის ღირებულება განისაზღვრება ადმინისტრაციულ და
ფინანსურ საკითხებში დირექტორის მოადგილის მიერ ინდივიდუალურად;
10. იმ შემთხვევაში, როდესაც სტუდენტმა განმეორებით დამატებით გამოცდაზე ვერ
დაადასტურა მოდული/სწავლის შედეგი, იგი უფლებამოსილია ხელახლა გაიაროს
მოცემული მოდული, რისთვისაც დგება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა;
11. მოდულის თავიდან გავლის ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

გისურვებთ, წარმატებას!

