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სტუდენტის ეთიკის კოდექსი 
 
 

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტის ეთიკის კოდექსი 
ემყარება საყოველთაოდ აღიარებულ ზნეობრივ, მორალურ, კულტურულ და 
სამართლებრივ ნორმებს, რომლებიც განსაზღვრავს მთლიანად უნივერსიტეტის ზოგად 
ეთიკურ პრინციპებს. 

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი სტუდენტის ინტერესებს განიხილავს 
უნივერსიტეტის ინტერესების განუყოფელ ნაწილად და ამ პოზიციის საფუძველზე 
ადგენს სტუდენტის ქცევის წესებს. 

ეთიკის კოდექსი არეგულირებს სტუდენტების აკადემიურ და ყოფა-ქცევით 
ურთიერთობებს ერთმანეთთან, ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ, მასწავლებელთა და 
სხვა პერსონალთან. 

გთსუ პატივს სცემს ყველა სტუდენტის ღირსებას, უფლებებსა და თავისუფლებას 
და ყოველი სტუდენტისგან, შიდა საუნივერსიტეტო თანამეგობრობის ფარგლებში 
მოითხოვს საუნივერსიტეტო საზოგადოების – აკადემიური, მასწავლებალთა, 
ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის, სხვა სტუდენტების ღირსებისა და 
უფლებების პატივისცემას. 

საუნივერსიტეტო საზოგადოების წევრობა სტუდენტს ანიჭებს უფლებებს და 
ამასთანავე აკისრებს მოვალეობებს, რომლებიც გამომდინარეობენ გთსუ-ს მისიიდან და 
ამოცანებიდან. 
 
თავი I. სტუდენტის უფლება-მოვალეობები 

მუხლი 1. სტუდენტს უფლება აქვს: 

ა)  მიიღოს ხარისხიანი განათლება; 
ბ) თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი; 
გ) დაცული იყოს რასობრივი, ეროვნული, რელიგიური და სხვა ნიშნით 
დისკრიმინაციისგან; 
დ) ისარგებლოს უნივერსიტეტის ქონებით (აუდიტორიით, კომპიუტერით, 
ბიბლიოთეკით, სპორტული ინვენტარით, კვების ობიექტით, სამედიცინო პუნქტით და 
ა.შ); 
ე)  მიიღოს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია; 
ვ) გაეცნოს სასწავლო გეგმებსა და პროგრამებს; 
ზ) აირჩიოს სასწავლო პროგრამა; 
თ) მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შემუშავებაში; 
ი)  შეაფასოს პროფესორ-მასწავლებლის მიერ ჩატარებული ლექცია-სემინარის ხარისხი 
და საგანმანათლებლო პროგრამა, სილაბუსი; 
კ) წინადადებით  შევიდეს  ფაკულტეტის  საბჭოში  ახალი  სასწავლო  დისციპლინის 
შემოღების თაობაზე; 
ლ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მიიღოს ამომწურავი 
ინფორმაცია უნივერსიტეტის საქმიანობის შესახებ. 
მ) მიიღოს მონაწილეობა უნივერსიტეტის მართვაში; 
ნ) შექმნას და გაერთიანდეს სტუდენტურ კავშირებში, რომლებიც ხელს უწყობენ 
განათლების მიღებას, საერთაშორისო კავშირების დამყარებას, სამართლებრივი 
კულტურის, ზნეობრივი და მორალური ნორმების დამკვიდრებასა და განმტკიცებას; 



ო) მისი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღოს სამეცნიერო-კვლევით 
მუშაობაში, კონფერენციებში, კულტურულ და სხვა სახის ღონისძიებებში; 
პ) მიიღოს  დასაბუთებული  გადაწყვეტილება  მის  მიმართ  დისციპლინური  დევნის 
დაწყების შესახებ; 
ჟ) დაესწროს მის მიმართ დისციპლინური დევნის საკითხის განხილვას და 
ისარგებლოს დაცვის უფლებით; 
რ)  მის  მიმართ  დისციპლინური  დევნისას  ისარგებლოს  დუმილის  უფლებით  (ამ 
უფლების გამოყენება არ ნიშნავს მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიის აღიარებას); 
ს) მოითხოვოს მის მიმართ დისციპლინური დევნის შესახებ საკითხის 
საჯარო სხდომაზე განხილვა; 
ტ)  გაასაჩივროს  ფაკულტეტის  მიერ  მის  მიმართ  დისციპლინური  დევნის  თაობაზე 
მიღებული გადაწყვეტილება აკადემიურ საბჭოში ან სასამართლოში. 

 

 
 
მუხლი 2. სტუდენტის მოვალეობები 

სტუდენტი პატივს უნდა სცემდეს უნივერსიტეტში დასაქმებულ პირთა და სხვა 
სტუდენტების უფლებებს და კანონით დაცულ ინტერესებს. აღნიშნული 
ვალდებულებიდან გამომდინარე, სტუდენტი მოვალეა: 
 
2.1. დაიცვას სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული წესები; 
2.2. არ გააცდინოს ლექცია-სემინარები საპატიო მიზეზის გარეშე; 
2.3. არ გადაწეროს სხვა სტუდენტისგან საშინაო თუ მეცადინეობაზე შესასრულებელი 
სხვა დავალება. გადაწერად კლასიფიცირდება, აგრეთვე ნებისმიერი ფორმატის 
ტესტირებისას (საკონტროლო სამუშაოს, მინი-ტესტირების, შუალედური შემოწმების 
თუ ფინალური გამოცდის მსვლელობისას) სახელმძღვანელოს, კონსპექტის ან სხვა 
რაიმე დამხმარე საშუალებების გამოყენება; 
2.4.  დაიცვას საავტორო უფლებები და არ დაუშვას პლაგიატობა. 
2.5. არ ჩაიდინოს ფალსიფიკაცია - ანუ სასწავლო დავალების შესრულებისას 
ინფორმაციის გაყალბება, ყალბი წყაროების მითითება და ყალბი მონაცემების 
გამოყენება, საუნივერსიტეტო მონაცემების და დოკუმენტაციის  გაყალბება; 
2.6. შეასრულოს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების კანონიერი 
დავალებები და განკარგულებები. 
2.7. მოექცეს პატივისცემით უნივერსიტეტის თანამშრომლებს და სტუდენტებს; 
2.8.  საუბრის  დროს  არ  გამოიყენოს  საზოგადოებისთვის  მიუღებელი  სიტყვები  და 
წინადადებები; 
2.9.   არ მიაყენოს სხვას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა; 
2.10. გაუფრთხილდეს და არ დააზიანოს უნივერსიტეტის ქონება; 
2.11.  გამოიყენოს  კომპიუტერები  მხოლოდ  სასწავლო  პროცესთან  დაკავშირებული 
ინფორმაციის მისაღებად; 
2.12. არ დაიგვიანოს ლექციასა და გამოცდაზე; 
2.13. არ გავიდეს ლექცია-სემინარიდან პედაგოგის ნებართვის გარეშე; 
2.14. არ მივიდეს უნივერსიტეტში არაფხიზელ მდგომარეობაში; 
2.15. უნივერსიტეტში მეცადინეობის მიმდინარეობისას დაუშვებელია დერეფანში 
ხმაური; 
2.16. გაითვალისწინოს უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული 
პერსონალის სამართლიანი შენიშვნები; 



2.17. პირადი ინტერესის დაკმაყოფილების სანაცვლოდ არ შესთავაზოს აკადემიურ და 
ადმინისტრაციულ პერსონალს ნებისმიერი სახის სარგებელი; 
2.18.  შეასრულოს  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის  მითითებები  გარეგნულ  იერთან 
დაკავშირებით; 
2.19. არ დაუშვას კონფლიქტური ვითარების პროვოცირება; 
2.20.  არ  მოწიოს  სიგარეტი  უნივერსიტეტში  სპეციალურად  გამოყოფილი  ადგილის 
გარდა; 
2.21. არ ითამაშოს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე აზარტული თამაშები; 
2.22. არ დაუშვას სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საგნების, ნივთიერებების შეძენა, 
შემოტანა, შენახვა ან გამოყენება უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე; 
2.23. არ ატაროს ცივი იარაღი (დანა, და მსგავსი ბასრი და მჩხვლეტავი საგნები, რითაც 
შესაძლებელია სხეულის დაზიანება) უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე; 
2.24. ლექცია-სემინარების დროს სტუდენტს ეკრძალება: 
ა) მობილური ტელეფონით სარგებლობა; 
ბ) განყენებულ თემაზე საუბარი სხვა სტუდენტთან; 
გ) მუსიკის მოსმენა; 
დ)  რაიმე  სახის  თამაში  (სასწავლო  პროცესთან  დაკავშირებული  საქმიანი  თამაშების 
გარდა); 
ე) სხვა ისეთი მოქმედების ჩადენა, რაც ხელს უშლის მეცადინეობის ჩატარებას; 
2.25. შეასრულოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტში მოქმედი წესებით 
გათვალისწინებული სხვა მოვალეობები. 
2.26. სტუდენტის მოვალეობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიღებულ იქნება 
კანონით და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით დადგენილი დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის ზომები ( გაფრთხილება, საყვედური, სტუდენტის სტატუსის 
შეწყვეტა) 

 

 
 
თავი II. ეთიკის კოდექსში ცვლილებებისა და/ან დამატებების შეტანა 
 
მუხლი 3. ეთიკის კოდექსში ცვლილებებისა და/ან დამატებების შეტანის 
წესი და ფორმა. 

ეთიკის კოდექსში ცვლილებებისა /ან დამატებების შეტანა ხდება 
აკადემიური საბჭოს მიერ დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით. 


