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წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიულ საგანმანათლებლო კოლეჯში პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის და მობილობის წესი 

 

მუხლი 1. პროფესიული სტუდენტი 

1.1. პროფესიულ სტუდენტად მიიჩნევა პირი, რომელიც ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონისა და კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და 

სწავლობს შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

 

მუხლი 2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება: 

 

2.1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებად ითვლება დაწესებულების და პროფესიული 

სტუდენტის უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან გათავისუფლება პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსის შეწყვეტის გარეშე. 

2.2. ა(ა)იპ წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯის 

სტუდენტი უფლებამოსილია მიმართოს კოლეჯის დირექტორს განცხადებით, პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, მისი სასწავლო პროცესში მონაწილეობისაგან და პროფესიული 

სტუდენტის სხვა უფლება-მოვალეობებისაგან დროებით გათავისუფლების თაობაზე. 

2.3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მოთხოვნა სტუდენტის პირადი განცხადებით 

დაუშვებელია, თუ არსებობს მისთვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი.  

2.4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის გარდა პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლებია: 

ა) მძიმე ავადმყოფობა ან მძიმე ოჯახური მდგომარეობა; 

ბ) უცხო ქვეყანაში სწავლის გაგრძელება; 



გ) შუალედურ ან დასკვნით გამოცდებზე არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობა; 

დ) ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; 

ე) ფინანსური დავალიანების დასკვნით გამოცდებამდე გადაუხდელობა; 

ვ) სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის 

განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე; 

ზ) პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯთან კავშირის გაწყვეტა, შესაბამისი მიზეზების 

დადგენამდე; 

თ) სამხედრო სამსახურში გაწვევა; 

ი) ლექციების არასაპატიო მიზეზით  გაცდენა;  

კ) მობილობის ფარგლებში სხვა სასწავლებელში გადასვლის განცხადება; 

ლ) კანონით დადგენილ სხვა შემთხვევებში; 

მ) საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების ნაწილის აუთვისებლობა; 

2.5. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების დროის განმავლობაში, კოლეჯი და სტუდენტი 

თავისუფლდებიან ურთიერთსანაცვლო უფლება-მოვალეობების შესრულებისაგან, გარდა იმ უფლება-

მოვალეობებისა, რომლებიც წარმოიშვა სტატუსის შეჩერებამდე. 

2.6. სტუდენტის  სტატუსშეჩერებული პირი არ განიხილება სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 

ფარგლებში. 

2.7. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში სწავლისათვის გადახდილი თანხა 

პროფესიულ სტუდენტს უკან არ უბრუნდება. 

2.9. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება შესაძლებელია არაუმეტეს 2 წლის ვადით. ამ ვადაში სტუდენტის  

სასწავლო პროცესში დაუბრუნებლობის შემთხვევაში, პირს უწყდება პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსი. ხოლო შემდეგ პირმა ახლიდან უნდა მოიპოვოს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი 

დადგენილი წესის შესაბამისად. 

2.10. თუ პირი, რომელსაც შეჩერებული აქვს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი, მოითხოვს პირად 

საქმეში არსებული დოკუმნტაციას, დაწესებულება უზრუნველყოფს მის მიწდებას მოთხოვნიდან სამი 

სამუშაო დღის ვადაში. 

2.11. პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერება ფორმდება კოლეჯის დირექტორი 

ბრძანებით.   

 

მუხლი 3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა: 

3.1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია თუკი აღმოფხვრილი იქნება ის 

გარემოება, რაც გახდა პირისათვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი.  



3.2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსშეჩერებულმა პირმა განცხადებით უნდა მიმართოს კოლეჯის დირექტორს. 

3.3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია იმავე საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში. 

3.4. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში პირს უნარჩუნდება სტატუსის 

შეჩერებამდე ათვისებული კრედიტები და სწავლის საფასური.   

3.5. პირისათვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა ფორმდება  კოლეჯის დირექტორის 

ბრძანებით.  

მუხლი 4. პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შეწყვეტა: 

4.1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

ა) შესაბამისი საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება; 

ბ) პირადი განცხადება; 

გ) აღდგენილი პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერების გარემოებების ხელმეორედ 

დადგომა; 

დ) საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების აუთვისებლობა (სასწავლო 

პროგრამის წარუმატებლად დასრულება);  

ე) კოლეჯის წესდების, შინაგანაწესის, დებულების და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების უხეში 

ან/და სისტემატიური დარღვევა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს კოლეჯს, მის პროფესიულ 

სტუდენტებს და თანამშრომლებს; 

ვ) შეჩერებული სტატუსის მქონე პირისათვის სამართლებრივი აქტით დადგენილი ვადის დადგომა; 

ზ) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაულისათვის; 

თ) ხელკშეკრულების პირობების დარღვევა; 

ი) გარდაცვალება; 

კ) კანონით დადგენილ სხვა შემთხვევებში; 

4.2. პირისათვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საკითხის დაყენების დროს კოლეჯი 

ვალდებულია აცნობს პირს აღნიშნულის შესახებ, მოისმინოს მისი პოზიცია, მისცეს ახსნა-

განმარტების წარმოდგენის საშუალება. 

4.3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა იწვევს პროფესიულ სტუდენტებთან დადებული 

ხელშეკრულების მოშლას, რაც არ ათავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულების მოშლამდე 

წარმოშობილი და შეუსრულებელი ურთიერთვალდებულებების შესრულებისგან. 



4.4. თუ პირი, რომელსაც შეუწყდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი, მოითხოვს პირად საქმეში 

არსებულ დოკუმენტაციას, კოლეჯი უზრუნველყოფს მის მიწოდებას მოთხოვნიდან სამი სამუშაო 

დღის ვადაში.   

4.5. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

 

მუხლი 5. პროფესიული სტუდენტის მობილობის წესი: 

 

5.1. მობილობის პროცესში მიღების უფლება აქვს ყველა პროფესიულ სტუდენტს, რომელიც ჩაირიცხა 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად ამა თუ იმ ავტორიზებულ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.  

5.2. სწავლის დაწყებიდან ერთი თვის მანძილზე პროფესიული სტუდენტისათვის დასაშვებია ერთი 

სპეციალობიდან სხვა სპეციალობაზე გადასვლა შიდა მობილობით, პირადი განცხადების 

საფუძველზე კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად. 

5.3. სხვა სასწავლებელში გადასვლის სურვილის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი განცხადებით 

მიმართავს კოლეჯის დირექტორს, რის შემდეგაც კოლეჯი უზრუნველყოფს პროფესიული 

სტუდენტის პირადი საქმის ასლების მიწოდებას სამი სამუშაო დღის ვადაში. 

5.4  მობილობის წესით სარგებლობის უფლებას კოლეჯი სტუდენტს ასევე აძლევს სხვადასხვა 

ობიექტური მიზეზით საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების დროებით შეჩერების 

შემთხვევაშიც. 

5.5. სხვა სასწავლელიდან გადმოსვლის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის მობილობით 

ჩარიცხვა ხდება იმავე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზეც 

სწავცლობდა სტუდენტი.  

5.6. მობილობის მსურველი ვალდებულია განცხადებით მიმართოს კოლეჯის დირექტორს და 

წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 

ა) პირადობის მოწმობის ასლი; 

ბ) ავტობიოგრაფია ან CV; 

გ) ცნობა პროფესიული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში უკვე ათვისებული 

ან აღიარებული კრედიტების შესახებ; 

დ) ფოტოსურათი ¾ 2 ცალი; 

5.7. ხარისხის მართვის სამსახური ამოწმებს პროფესიული სტუდენტის მონაცემების შესაბამისობას 

მიმღები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარიცხვის წინაპირობებთან. ამოწმებს 

პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

კომპონენტების შესაბამისობას დაწესებულების ანალოგიურ საგანმანათლებლო პროგრამებთან. 

ამზადებს დასკვნას მობილობის მსურველის მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარების თაობაზე, 

რასაც წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს დასამტკიცებლად.  



5.8. აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე კოლეჯის დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას პროფესიული 

სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ.  

 


