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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
 

 

 
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურდიული პირი წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის 

პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯი (შემდგომ ტექსტში -„ კოლეჯი“) არის 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით დაფუძნებული არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურდიული პირი . 

 
2. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურდიული პირი წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის 

პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯის დამფუძნებელია სრულიად საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური მართმადიდებელი ეკლესია ( იურიდიული მისამართი: 
საქართველო ქ. თბილისი, მეფე ერეკლე II-ის მოედანი № 1. რომელიც საქართველოს 
სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართმადიდებელ ეკლესიას 
შორის 2002 წლის 14 ოქტომბრის კონსტიტუციური შეთანხმების შესაბამისად, წარმოადგენს 
ისტორიულად ჩამოყალიბებულ სრულუფლებიან საჯარო სამართლის იურდიულ პირს ). 

 
 
3. კოლეჯის საქმიანობა ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, ამ წესდების და საერთაშორისო 
ნორმების მოთხოვნებს. 

 
4. კოლეჯს შეუძლია თავისი სახელით მონაწილეობდეს სამართლებრივ ურთიერთობებში, 

გამოვიდეს საპროცესო მხარედ სასამართლოში ან/და არბიტრაჟში. 
 
 
5. კოლეჯი უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დააფუძნოს ფილიალები, 

წარმომადგენლობები, სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციული) ან/და სამეწარმეო 
იურიდიული პირები. 

 
6. კოლეჯი თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 

და მის ფარგლებს გარეთ. 
 

 
7. კოლეჯის საქმიანობის ვადა განუსაზღვრელია. 
8. კოლეჯის იურდიული მისამართლია: საქართველო, ქ.თბილისი, მეფე ერეკლე II- ის მოედანი 

№1. 
9. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის 

სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯი არ არის წევრობაზე დაფუძნებული 
იურიდიული პირი. 



მუხლი  2. მიზნები და საქმიანობის საგანი 
 

 
 

1.   კოლეჯის მიზანია: 
 
1.1 .   მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის 

პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა. 

 
1.2  ეკონომიკის უზრუნველყოფა შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი კვალიფიციური კადრებით, პროფესიული კადრებით, პროფესიული 
განათლების სისტემის მისადაგება სწრაფად ცვალებად შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. 

 

 
1.3   დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება პროფესიული გადამზადებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების გზით. 

 
1.4   ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებთან მოსახლეობის მისადაგების ხელშეწყობა მის 

მიერ საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა და თვით დასაქმების გზით. 
 
 
1.5   საზოგადოებისგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიული განვითარებისა 

და დასაქმების პირობების შექმნა. 

 
1.6   ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების 

ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა. 
 
 
1.7   ფუნდამენტურ და ქართველოლოგიურ სამეცნიერო მიმართულებებში მიღწეული მაღალი 

დონისა და მდიდარი ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება და განვითარება. 

 
1.8   საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობა, რომელიც ემსახურება საზოგადოების 

ორიენტაციას ქრისტიანულ (მართმადიდებლურ) ღირებულებებზე. 
 
 
1.9   პიროვნების გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, საზოგადოების, 

სახელმწოფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლებამოვალეობების გაცნობიერებაში 
ხელშეწყობა. 



2.   კოლეჯის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს: 
 

 
 

2.1   პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობა. 
2.2   სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობა. 

 
2.3   სხვა სახის საქმიანობა, რაც აკრძალული არ არის კანონმდებლობით და შეესაბამება 

სახელმწიფოსა და სამოციქულო ავტოკეფალურ მართმადიდებელ ეკლესიას შორის 2002 წლის 
14 ოქტომბრის კონსტიტუციურ შეთანხმებას, ეკლესიის ავტორიტეტს და კოლეჯის მიზნებს. 

 
 

2.4 სამეწარმეო ხასიათის საქმიანობას კოლეჯისათვის შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ დამხმარე 
ხასიათი და ამგვარი საქმიანობით ყველა შემოსავალი უნდა მოხმარდეს კოლეჯის მიზნების 
მიღწევას 

 
 
 

მუხლი  3. სტრუქტურა 
 
 

1. კოლეჯი შედგება ძირითადი საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულების და დამხმარე 
სტრუქტურული ერთეულებისაგან. 

 
2. კოლეჯის ძირითადი საგანმანათლებლო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები 

განისაზღვრება კოლეჯის სტრუქტურით. სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენცია და 
საქმიანობის წესი რეგულირდება ამ წესებით დადგენილი წესით დამტკიცებული შესაბამისი 
დებულებებით. 

 
 
 
 
 
 

მუხლი   4. მართვის ორგანოები 
 
 

1.   კოლეჯის მართვის ორგანოებია : 
1.1.  დამფუძნებელი. 
1.2.  დირექტორი. 



მუხლი  5. მართვის პრინციპები 
 

 

 
1.   კოლეჯი უზრუნველყოფს: 

 
1.1.  გადაწყვეტილებების საჯაროობის, გამჭირვალობისა და დაინტერესებული პირებისათვის 

ხელმისაწვდომობის პრინციპების დაცვას. 

 
1.2.  სტუდენტთა მიმართ თანასწორ მოპყრობას, განურჩევლად პირის ეთნიკური  კუთვნილებისა, 

სქესისა, სოციალური წარმოშობისა და სხვა. 
 
 
1.3.  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სტუდენტთა და მასწავლებელთა მონაწილეობას. 

 
1.4.  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სატუდენტთა პოტენციური დამსაქმებლების 

მოთხოვნათა გათვალისწინებას. 

 
1.5. საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვას კოლეჯის ავტონომიურობის პრინციპის 

საფუძველზე. 
 
 
1.6.  კოლეჯის წესდებით და სტრუქტურული ერთეულების დებულებებით არ შეიძლება 

დადგინდეს ამ პრინციპების შემზღუდავი ნორმები. 
 
 
 
 

მუხლი   6. დამფუძნებელი 
 
 

1. კოლეჯის უმაღლესი მმართველი ორგანოა დამფუძნებელი. 
 

2.   დამფუძნებელი გადაწყვეტილებას იღებს ერთპიროვნულად, მათ შორის შემდეგ საკითხებზე: 
 

2.1. კოლეჯის ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია. 
 

2.2. კოლეჯის საქმიანობის ძირითადი მიმართულების განსაზღვრა. 



 

2.3.  გარიგებების დადების შესახებ, რომელთა დადება სცილდება კოლეჯის საწესდებო 
საქმიანობის ფარგლებს ან/და რომლის ღირებულებაც აღემატება დამფუძნებლის მიერ 
დადგენილ ზღვარს. 

 
2.4.   კოლეჯის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ნებისმიერ საკითხზე, რომელთა შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებას მიზანშეწონილად მიიჩნევს დამფუძნებელი. 

 
2.5. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებზე. 

 
3.   დამფუძნებელი საქართველოს კანონმდებლობითა და კოლეჯის წესდებით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით, გამოსცემს 
ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს-ბრძანებას. 

 
 
 

 
მუხლი   7. დირექტორი 

 
 

1.   კოლეჯის დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქი. 

2.   დირექტორს მინიჭებული აქვს ერთპიროვნული წარმომადგენლობის უფლებამოსილება. 
 
 
 
 

2. დირექტორი : 
 
 

2.1. ერთპიროვნულად ახორციელებს კოლეჯის მართვას და კოორდინაციას უწევს მის 
ყოველდღიურ ფინანსურ-ეკონომიურ, ტექნიკურ და ყველა სხვა სახის წესდებით და 
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ საქმიანობას. 

 
2.2. წარმოადგენს კოლეჯს მესამე პირებთან ურთერთობებში. 

 
2.3. შეიმუშავებს და ამტკიცებს კოლეჯის სტრუქტურას. 

 

 
2.4.  ამტკიცებს სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს. 

 
2.5.  ამტკიცებს კოლეჯის შინაგანაწესს და ბიუჯეტს. 



2.6.  შეიმუშავებს და ამტკიცებს საშტატო განრიგს. 

2.7.  უზრუნველყოფს თანამშრომლებთან საქართველოს შორის კოდექსით დადგენილი წესით 
შრომითი ხელშეკრულებების დადებასა და შესრულებას. უფებამოსილია საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეწყვიტოს მათთან შრომითი ურთიერთობა. 

2.8.  განიხილავს საჩივრებს კოლეჯის საქმიანობასთან დაკავშირებით და იღებს შესაბამის 
ზომებს. 

2.9.  უზრუნველყოფს დამფუძნებლის გადაწყვეტილებების შესრულებას. 

2.10. წარმართავს და ზედამხედველობს კოლეჯში მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესს, 
სასწავლო პრაქტიკას. 

2.11. ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

2.12. დირექტორი საქართველოს კანონმდებლობითა და კოლეჯის წესდებით 
გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით, გამოსცემს 
ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს-ბრძანებას. 

მუხლი  9. წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 

კოლეჯის წესდებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორცილედება დამფუძნებლის 
ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 



მუხლი 8. რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

კოლეჯის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება დამფუძნებლის ერთპიროვნული 
გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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