
 

დამტკიცებულია ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს 

დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის 

დირექტორის ბრძანებით №15          7 ივლისი 2021 წელი 

 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერება-შეწყვეტის წესი 

 

 

მუხლი 1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

1. საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივ კოლეჯში (შემდგომ-

კოლეჯი) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს მოქალაქეს სტუდენტის სტატუსის 

მოპოვების უფლება ეძლევა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 

ივლისის ბრძანება №42/ნ-ის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“  შესაბამისად.  

2. კოლეჯში სტუდენტის სტატუსის მოპოვება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს  სრული ზოგადი განათლების 

ატესტატი და  წარმატებით გაივლის მოტივაციუს გასაუბრებას.  

3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსი პირს ენიჭება კოლეჯის დირექტორის მიერ ბრძანების გამოცემის 

დღიდან.  

4. ჩარიცხული სტუდენტის მონაცემები შეიტანება კოლეჯის რეესტრში საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანების მოთხოვნების დაცვით. 

5. კოლეჯის რეესტრში პროფესიულ სტუდენტთა შესახებ შეტანილი ყოველგვარი ცვლილების შესახებ 

ინფორმაცია უნდა აისახოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. დაუშვებელია საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების რეესტრში კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა მონაცემებში ცვლილებების შეტანა 

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების გარეშე;  

6.პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით წარმოდგენილი 

დოკუმენტების სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პროფესიულ სტუდენტს. კოლეჯი იტოვებს 

უფლებას გადაამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტების ნამდვილობა, საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

7. კოლეჯი პროფესიულ სტუდენტთან აფორმებს ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელს აწერენ დირექტორი 

და სრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტი, ხოლო ქმედუუნარო / შეზღუდულ ქმედუნარიანი 

აპლიკანტის შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტის მშობელი და/ან მისი კანონიერ წარმომადგენელი 



(ასეთის საჭიროების შემთხვევაში). ხელშეკრულება ძალაში შედის პროფესიულ სტუდენტის სტატუსის 

მინიჭების თაობაზე დირექტორის მიერ ბრძანების გამოცემის მომენტიდან;  

8. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა პროფესიულ სტუდენტს /კანონიერ წარმომადგენელს, 

ხოლო მეორე ეგზემპლარი ინახება კოლეჯში, სტუდენტის პირად საქმეში.  

 

 

 

 

მუხლი 2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება  

1.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება დასაშვებია 3 წლის ვადით.სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერება ნიშნავს კოლეჯსა და სტუდენტს შორის უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან დროებით 

გათავისუფლებას, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის გარეშე.  

2. სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია:  

ა) სამხედრო სამსახურში ან რეზერვში ჩარიცხვა, რაც გამორიცხავს პარალელურ რეჟიმში სწავლის 

გაგრძელების შესაძლებლობას;  

ბ) პროფესიული სტუდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა, გამამტყუნებელი განაჩენის 

გამოტანამდე;  

გ) აკადემიური შვებულება, რომელიც სტუდენტს შეიძლება მიეცეს: ხანგძლივი ავადმყოფობის გამო, 

ორსულობისა და ახალშობილის მოვლის, უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 

გაგრძელების გამო.  

დ) ობიექტური გარემოების არსებობა, რომელიც პროფესიულ სტუდენტს ხელს უშლის სწავლის 

გაგრძელებაში;  

ე) სტუდენტის პირადი განცხადება;  

ვ) მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.  

ზ) ხელშეკრულების დარღვევა; 

თ) კოლეჯის შინაგანაწესის დარღვევა; 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლის არსებობისას, სტუდენტი 

განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს და ითხოვს სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას. 

ქმედუუნარო/შეზღუდულქმედუნარიანი სსსმ/შშმ სტუდენტის შემთხვევაში. განცხადება წარმოდგენილი 

უნდა იქნას მშობლის/მეურვის მიერ, რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება.  

4.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებასთან დაკავშირებით გამოიცემა ინდივიდუალურ - 

სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება კოლეჯის რეესტრში.  



5.სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის შემთხვევაში, სტუდენტი სწავლას 

აგრძელებს პროგრამის იმ ეტაპიდან, როდესაც მას შეუჩერდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი.  

6.სტატუსშეჩერებული სტუდენტი (ქმედუუნარო/ შეზღუდულ ქმედუნარიანი  

სსსმ პირის შემთხვევაში მისი წარმომადგენელი) ვალდებულია სტატუსის აღდგენის თხოვნით 

წერილობითი განცხადებით მიმართოს დირექციას პროგრამის შესაბამისი ეტაპის დადგომამდე, ერთ 

თვით ადრე.  

7.სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით გამოიცემა ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება კოლეჯის რეესტრში.  

8.სტატუსაღდგენილ პროფესიულ სტუდენტთან (ქმედუუნარო/ შეზღუდულ ქმედუნარიანი სსსმ პირის 

შემთხვევაში მის წარმომადგენელთან) სტატუსის აღდგენის დღეს ფორმდება ახალი ხელშეკრულება.  

9.კოლეჯის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, როცა არ არის განსაზღვრული მისი უფლებამონაცვლე, 

პროფესიული სტუდენტი მიიჩნევა სტუდენტის სტატუსის შეჩერებულ პირად. 

 

მუხლი 2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა  

1.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ნიშნავს კოლეჯსა და სტუდენტს შორის უფლება-

მოვალეობების შესრულებისგან გათავისუფლებას პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის 

უფლების გარეშე.  

2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია:  

ა) პირადი განცხადება; 

ბ) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი მძიმე, ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის 

ჩადენისათვის; 

გ) უხეში და არაეთიკური დამოკიდებულება, ძალადობა და შეურაცხყოფა სტუდენტების, აკადემიური, 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის მიმართ; 

დ) შეფასების მიღების მცდელობა გამომცდელზე მუქარით, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედებით, მოტყუებით, თაღლითობითა თუ სხვა დაუშვებელი ხერხებითა და ქმედებებით; 

ე) გარდაცვალება. 

ვ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სისტემატური ან უხეში დარღვევა;  

ზ)კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი, თუ სასჯელის სახით დანიშნულია 

თავისუფლების აღკვეთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოხდით;  

თ)სტატუსის შეჩერების ვადის გასვლა, როცა სტატუს შეჩერებული პირი/ მისი კანონიერი 

წარმომადგენელი წერილობითი ფორმით არ ითხოვს სტატუსის აღდგენას;  

ი) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 3 წლიანი ვადის გასვლა.  



კ)დაწესებულებისათვის ისეთი ყალბი დოკუმენტის ან არასწორი ინფორმაციის წარდგენა ან ისეთი 

ინფორმაციის წარუდგენლობა, რაც გავლენას იქონიებდა პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის 

ჩარიცხვის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღებაზე;  

ლ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგების ვერ/არ დადასტურება პროგრამის 

დასრულებამდე, მათ შორის დამატებითი შეფასებით, ასევე, იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება წერილობითი 

მომართვა დამატებითი შეფასების დანიშვნასთან დაკავშირებით.  

მ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 

ერთი მოდულის სწავლის შედეგების ვერ დადასტურება, რომელიც არის წინაპირობა პროგრამით 

გათვალისწინებული სხვა მოდულების.  

ნ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საკონტაქტო საათების ერთ 

მესამედზე მეტის გაცდენა (საპატიო/არასაპატიო);  

ო) მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.  

3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწვეტასთან დაკავშირებით გამოიცემა კოლეჯის დირექტორის 

ბრძანება და ინფორმაცია შეიტანება კოლეჯის რეესტრში. 

4.ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლებით სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის 

შესახებ დირექტორის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, კოლეჯი ახდენს პროფესიული 

სტუდენტის ინფორმირებას (წერილობითი ფორმით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალების გამოყენებით), 

მოსალოდნელი შედეგის შესახებ.  

5. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო დარგში სამსახურეობრივი ბარათით შემოდის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის 

მოთხოვნით და კოლეჯის დირექტორი გამოცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ.  

6. კოლეჯის დირექტორის მიერ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის 

დღესვე მონაცემები შეიტანება კოლეჯის რეესტრში. 

7.სტუდენტის  სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მისი ხელახლა მოპოვება შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.  

8.ფინანსური დავალიანების დაფარვისათვის თავის არიდების შემთხვევაში კოლეჯი უფლებამოსილია 

გაატაროს შესაბამისი ზომები, მათ შორის მიმართოს სასამართლოს.  

9. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული 

სამართლებრივი შედეგები დგება ბრძანების გამოცემიდან ექვსი თვის შემდეგ. დროის ამ მონაკვეთში 

სტუდენტის სტატუსი ითვლება შეჩერებულად და სტუდენტი უფლებამოსილია ისარგებლოს 

მობილობის უფლებით. 

 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


