
 

 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

ეთიკის კოდექსი  

ნდ №  2-010118 

 

ვერსია № 2 

 

 

შემუშავებულია – შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის იურიდიული 

განყოფილების უფროსის გიორგი დიასამიძის მიერ; 

 

დამტკიცებულია  – შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის გენერალური 

დირექტორის მიერ  (2021 წლის 20 ივლისის სენატის სხდომის დადგენილება, ოქმი N17; გენერალური დირექტორის 2021 წლის 20 ივლისის  ბრძანება 

N81);  

 
 

 

ბუსსს ანრის პროფესიული სტუდენტისა და მსმენელის  ეთიკის ნორმები 
 

1) წინამდებარე კოდექსი ადგენს  პროფესიული სტუდენტისა და მსმენელის ეთიკის საერთო წესებს, რომელთა დაცვა სავალდებულოა სასწავლებლის 

თითოეული პროფესიული სტუდენტისათვის და მსმენელისთვის. 

2) ეთიკის საერთო წესების დარღვევად მიიჩნევა სასწავლებლის  ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთ (თუ ქმედება განხორციელებულია სასწავლებლის  

პროფესიული სტუდენტების და მსმენელების მიერ ორგანიზებულ აკადემიურ ან სხვა ღონისძიებაზე) განხორციელებული შემდეგი ქმედებები: 

ა) სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის ხელის შეშლა; 

ბ) თამბაქოს/ელექტრო სიგარეტის მოწევა სასწავლებელის  შენობაში ან საამისოდ ნებადართული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ; 

გ) ალკოჰოლური სასმელების შეტანა, გავრცელება ან/და მოხმარება სასწავლებელის  ტერიტორიაზე, თუ ღონისძიება სპეციალურად არ არის 

ორგანიზებული ან ნებადართული სასწავლებელის  მიერ; 



 

დ) აზარტული თამაშების ორგანიზება ან მათში მონაწილეობის მიღება; 

ე) სასწავლებელის  ტერიტორიის დანაგვიანება; 

ვ). სასწავლებელის  სახელის, პატივის ან საქმიანი რეპუტაციას შელახვა, სასწავლებელის  ქონების დაზიანება; 

ზ) დემონსტრატიული ბილწსიტყვაობა; 

თ) სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება სხვა პირისათვის; 

ი) სხვა პირის მიმართ ძალადობა ან მისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება; 

კ) ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული საშუალებების შეტანა, გავრცელება ან/და გამოყენება; 

ლ) „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ცეცხლსასროლი/ცივი იარაღის შეტანა, გამოყენება, სხვისთვის გადაცემა; 

მ) ისეთი ფეთქებადი და აალებადი ნივთებისა და ნივთიერებების შეტანა, გამოყენება, გავრცელება ან სხვისთვის გადაცემა, რომლებიც ხანძრის ან/და 

აფეთქების რეალურ საფრთხეს ქმნის; 

ნ) სხვა პირზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მუქარა, დაშინება ან მორალური ზემოქმედება. 

ო) სხვა პირის დისკრიმინაცია (დისკრიმინაციად ითვლება პირის პირდაპირ ან არაპირდაპირ შევიწროება, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს მისთვის 

დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას, ანდა პირისთვის ისეთი პირობების შექმნა, 

რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ აუარესებს მის მდგომარეობას ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირთან შედარებით,); 

პ) სხვა  პროფესიული სტუდენტის ან მსმენელის საკუთრების ხელყოფა, დაზიანება ან განადგურება, ასევე, სხვა პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის 

საკუთრების უფლების რაიმე სახით შეზღუდვა, მათ შორის, ნივთის დაუფლება და ფაქტობრივი ფლობა მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ, ნივთის 

მოტყუებით გამორთმევა ან გამოძალვა, ან ნივთის ბედის სხვაგვარი გადაწყვეტა, ასევე ზემოაღნიშნულ ქმედებათა მცდელობა, მათ შორის, ჩადენილი 

მოტყუებით ან მუქარით. 

ჟ)  აკადემიური თაღლითობა (გადაწერა სხვა პროფესიულის სტუდენტის ნამუშევრიდან, ან ნებისმიერი სახის წინასწარ მომზადებული დამხმარე მასალის, 

სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რომელიც არ არის ნებადართული, როგორც სასწავლებელის  ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს 

გარეთ); 

რ) პლაგიატი (სრულად ან ნაწილობრივ სხვისი ნამუშევრის გადაწერა ავტორისა და წყაროს მითითების გარეშე; სხვა პირის წერილობითი აკადემიური 

ნაშრომის ან მისი ნაწილის საკუთრად გასაღება);  

ს) სხვა პროფესიულის სტუდენტისათვის ან მსმენელისათვის ხელის შეშლა სწავლასა და კვლევის პროცესში საჭირო რესურსების დამალვით, მოპარვით ან 

განადგურებით; სხვა პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის ნამუშევრის მოპარვა, განადგურება, შეცვლა; 

ტ)  სხვა პროფესიულის სტუდენტისათვის ან მსმენელისათვის აკადემიური თაღლითობის ჩადენაში ხელის შეწყობა; 

უ) კვლევითი სამუშაოების მონაცემებისა და შედეგების გაყალბება; 

ფ)  ინდივიდუალური დავალების ჯგუფურად მომზადება ან ერთი პირის მიერ მომზადებული დავალების ჯგუფურ ნამუშევრად გასაღება; 

ქ) იდენტობის გაყალბების საშუალებით, სხვა პირთან გარიგება გამოცდის ჩაბარების მიზნით; 

ღ) საგამოცდო მასალების, მათ შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვება, გავრცელება, ასევე ჩაბარებული წერილობითი ნამუშევრის 

უნებართვოდ ჩანაცვლება; ასევე, გამოცდის მიმდინარეობისას საგამოცდო დავალების ჩანაცვლება. 

ყ) სასწავლებლის მონაცემების (აკადემიური/ადმინისტრაციული) გაყალბება ან/და გამოყენება; 

შ) ლექტორზე, გამომცდელზე, სასწავლებლის  თანამშრომელზე ზეწოლა შეფასების მიღების მიზნით; 

ც)  სასწავლებელში წარსადგენი დოკუმენტის გაყალბება ან დოკუმენტების არასრულად წარდგენა. 

 

პასუხისმგებლობა  პროფესიული სტუდენტის, მსმენელის მიერ ეთიკის ნორმების დარღვევისათვის 
 



 

1) ამ კოდექსის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებების ჩადენის გამო პროფესიული სტუდენტის და მსმენელის პასუხისმგებლობის 

სახესა და ზომას კონკრეტული დარღვევის შინაარსის, ხასიათისა და გარემოებების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს ეთიკის საბჭო. 

2) ამ კოდექსის 8.2 (სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის ხელის შეშლა),  (დემონსტრატიული და უხეში ბილწსიტყვაობა) და  (სიტყვიერი 

შეურაცხყოფის მიყენება სხვა პირისათვის) პუნქტებში აღნიშნული ქმედებების ჩადენისას ეთიკის საბჭო იღებს  პროფესიულის სტუდენტის და მსმენელის 

წერილობითი გაფრთხილების გადაწყვეტილებას, რომელსაც გადასცემს პროფესიულის სტუდენტთა, მსმენელთა და თანამშრომელთა მომსახურების 

განყოფილებას, პროფესიული სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის შემთხვევაში ჩანაწერის) რეგისტრაციის 

მიზნით.  იგივე ქმედების 1 წლის განმეორების შემთხვევაში ან დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით, ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიული სტუდენტის ან 

მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას. 

3) ამ კოდექსის 8.2 პუნქტით (სასწავლებლის  ტერიტორიის დანაგვიანება) გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას სასწავლებელის  ადმინისტრაცია 

აკისრებს ჯარიმას - 10 ლარის ოდენობით. 

4) ამ კოდექსის 8.2 პუნქტით (თამბაქოს/ელექტრო სიგარეტის მოწევა სასწავლებელის  შენობაში ან საამისოდ ნებადართული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ) 

გათვალისწენებული ქმედების ჩადენისას სასწავლებელის  ადმინისტრაცია  პროფესიულს სტუდენტს ან მსმენელს აკისრებს ჯარიმას - 50 ლარის 

ოდენობით. ასევე, სასწავლებლის  ეთიკის საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის წერილობითი გაფრთხილების 

შესახებ გადაწყვეტილება, რომელსაც გადასცემს სტუდენტთა, მსმენელთა და თანამშრომელთა მომსახურების განყოფილებას პროფესიულის სტუდენტის, 

პროფესიული სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის შემთხვევაში ჩანაწერის) რეგისტრაციის მიზნით. 

5) ამ კოდექსის 8.2 პუნქტით (ალკოჰოლური სასმელების შეტანა, გავრცელება ან/და მოხმარება სასწავლებელის  ტერიტორიაზე, თუ ღონისძიება 

სპეციალურად არ არის ორგანიზებული ან ნებადართული სასწავლებელის  მიერ) გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას სასწავლებლის  

ადმინისტრაცია პროფესიულის სტუდენტს აკისრებს ჯარიმას - 50 ლარის ოდენობით. ასევე, სასწავლებლის  ეთიკის საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს 

პროფესიული სტუდენტის ან მსმენელის წერილობითი გაფრთხილების შესახებ გადაწყვეტილება, რომელსაც გადასცემს სტუდენტთა, მსმენელთა და 

თანამშრომელთა მომსახურების განყოფილებას პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის 

შემთხვევაში ჩანაწერის) რეგისტრაციის მიზნით. 

6) ამ კოდექსის 8.2 პუნქტით  (აზარტული თამაშების ორგანიზება ან მათში მონაწილეობის მიღება) გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას სასწავლებელის  

ადმინისტრაცია პროფესიულ სტუდენტს ან მსმენელს აკისრებს ჯარიმას - 100 ლარის ოდენობით. ასევე, სასწავლებელის  ეთიკის საბჭო უფლებამოსილია 

მიიღოს  პროფესიული სტუდენტის ან მსმენელის წერილობითი გაფრთხილების შესახებ გადაწყვეტილება, რომელსაც გადასცემს სტუდენტთა, მსმენელთა 

და თანამშრომელთა მომსახურების განყოფილებას პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის 

შემთხვევაში ჩანაწერის) რეგისტრაციის მიზნით. 

7) ამ კოდექსის 8.2 პუნქტით (სასწავლებელის  სახელის, პატივის ან საქმიანი რეპუტაციას შელახვა, სასწავლებელის  ქონების დაზიანება) გათვალისწინებული 

ქმედების ჩადენისას სასწავლებელის  ეთიკის საბჭო განსაზღვრავს და პროფესიულის სტუდენტს აკისრებს მიყენებული ზიანის პროპორციულ ჯარიმას. 

ამასთან, პროფესიულის სტუდენტი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს დაზიანებული საკუთრების ღირებულება. ასევე, სასწავლებელის  ეთიკის საბჭო 

უფლებამოსილია მიიღოს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის წერილობითი გაფრთხილების შესახებ გადაწყვეტილება, რომელსაც გადასცემს 

სტუდენტთა, მსმენელთა და თანამშრომელთა მომსახურების განყოფილებას პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ 

ჩანაწერებში (მსმენელის შემთხვევაში ჩანაწერის) რეგისტრაციის მიზნით. 

8) ამ კოდექსის 8.2 პუნქტით (სხვა პირის მიმართ ძალადობა ან მისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება) გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას:  

სასწავლებლის  ადმინისტრაცია აღნიშნულ ფაქტს ატყობინებს პოლიციას და   დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით უფლებამოსილია მიიღოს ერთ-

ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება: 

ა) პროფესიულ სტუდენტს  ან მსმენელს მისცეს წერილობითი გაფრთხილება; 

ბ)  პროფესიულ სტუდენტს  ან მსმენელს  დააკისროს ჯარიმა - 200 ლარამდე ოდენობით; 



 

9) ამ კოდექსის 8.2  (ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული საშუალებების შეტანა, გავრცელება ან/და გამოყენება), (ცეცხლსასროლი/ცივი იარაღის შეტანა, 

გამოყენება, სხვისთვის გადაცემა) და (ისეთი ფეთქებადი და აალებადი ნივთებისა და ნივთიერებების შეტანა, გამოყენება, გავრცელება ან სხვისთვის 

გადაცემა, რომლებიც ხანძრის ან/და აფეთქების რეალურ საფრთხეს ქმნის) პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას  სასწავლებელის  

ადმინისტრაცია აღნიშნულ ფაქტს ატყობინებს პოლიციას და პროფესიულის სტუდენტს ან მსმენელს აძლევს წერილობითი გაფრთხილებას; 

10) ამ კოდექსის 8.2 (სხვა პირზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მუქარა, დაშინება ან მორალური ზემოქმედება), (სხვა პირის დისკრიმინაცია) და (პროფესიულის 

სტუდენტის საკუთრების ხელყოფა, დაზიანება ან განადგურება, ასევე, სხვა პროფესიულის სტუდენტის საკუთრების უფლების რაიმე სახით შეზღუდვა, 

მათ შორის, ნივთის დაუფლება და ფაქტობრივი ფლობა მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ, ნივთის მოტყუებით გამორთმევა ან გამოძალვა, ან ნივთის 

ბედის სხვაგვარი გადაწყვეტა) პუნქტებით  გათვალისწინებული ქმედების განხორციელებისას ეთიკის საბჭო იღებს  პროფესიული სტუდენტის ან 

მსმენელის წერილობითი გაფრთხილების გადაწყვეტილებას, რომელსაც გადასცემს სტუდენტთა, მსმენელთა და თანამშრომელთა მომსახურების 

განყოფილებას პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის შემთხვევაში ჩანაწერის) რეგისტრაციის 

მიზნით.  

11) ამ კოდექსის 8.2 (აკადემიური თაღლითობა), (იდენტობის გაყალბების საშუალებით, სხვა პირთან გარიგება გამოცდის ჩაბარების მიზნით), (სასწავლებლის 

მონაცემების (აკადემიური/ადმინისტრაციული) გაყალბება ან/და გამოყენება), (საგამოცდო მასალების, მათ შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის 

მოპოვება, გავრცელება, ჩაბარებული წერილობითი ნამუშევრის უნებართვოდ ჩანაცვლება, ასევე გამოცდის მიმდინარეობისას საგამოცდო დავალების 

ჩანაცვლება) პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას პროფესიულის სტუდენტს შესაბამის მოდულში ეწერება შეფასება F, მსმენელს 

შესაბამის სასწავლო კურსში ეწერება არ ჩაეთვალა, ხოლო სასწავლებლის  ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის  წერილობითი 

გაფრთხილების გადაწყვეტილებას, რომელსაც გადასცემს სასწავლებელის  სტუდენტთა, მსმენლთა და თანამშრომელთა მომსახურების პროფესიულის 

სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის შესახებ ჩანაწერში) რეგისტრაციის მიზნით. იგივე ქმედების განმეორების 

შემთხვევაში, ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას. ეთიკის საბჭო უფლებამოსილია 

დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით მიიღოს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილება. 

12) ამ კოდექსის 8.2 (პლაგიატი), (ინდივიდუალური დავალების ჯგუფურად მომზადება ან ერთი პირის მიერ მომზადებული დავალების ჯგუფურ 

ნამუშევრად გასაღება) პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას პროფესიულის სტუდენტს შესაბამის მოდულში ეწერება შეფასება F, 

მსმენელს შესაბამის სასწავლო კურსში ეწერება არ ჩაეთვალა, ხოლო ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის წერილობითი 

გაფრთხილების გადაწყვეტილებას, რომელსაც გადასცემს სასწავლებელის  სტუდენტთა, მსმენლთა და თანამშრომელთა მომსახურების პროფესიულის 

სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის შესახებ ჩანაწერში) რეგისტრაციის მიზნით. იგივე ქმედების განმეორების 

შემთხვევაში, ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის  შეწყვეტის გადაწყვეტილებას. ეთიკის საბჭო უფლებამოსილია 

დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით მიიღოს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილება. 

13) ამ კოდექსის 8.2 (სხვა პროფესიულის სტუდენტისათვის ხელის შეშლა სწავლასში საჭირო რესურსების დამალვით, მოპარვით ან განადგურებით; სხვა 

სტუდენტის ნამუშევრის მოპარვა, განადგურება, შეცვლა) პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის 

სტუდენტის ან მსმენელის წერილობითი გაფრთხილების გადაწყვეტილებას, რომელსაც გადასცემს სასწავლებელის  სტუდენტთა, მსმენლთა და 

თანამშრომელთა მომსახურების პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ ჩანაწერებში (მსმენელის შესახებ ჩანაწერში) 

რეგისტრაციის მიზნით.  იგივე ქმედების განმეორების შემთხვევაში, ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის 

გადაწყვეტილებას. ეთიკის საბჭო უფლებამოსილია დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით მიიღოს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის 

შეწყვეტის გადაწყვეტილება. 

14) ამ კოდექსის 8.2 (სხვა პროფესიულის სტუდენტისათვის აკადემიური თაღლითობის ჩადენაში ხელის შეწყობა),  (მონაცემებისა და შედეგების გაყალბება), 

(ლექტორზე, გამომცდელზე, სასწავლებელის  თანამშრომელზე ზეწოლა შეფასების მიღების მიზნით) პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედების 

ჩადენისას ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის წერილობითი გაფრთხილების გადაწყვეტილებას, რომელსაც გადასცემს 

სასწავლებელის  სტუდენტთა, მსმენლთა და თანამშრომელთა მომსახურების პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის შესახებ არსებულ აკადემიურ 



 

ჩანაწერებში (მსმენელის შესახებ ჩანაწერში) რეგისტრაციის მიზნით. იგივე ქმედების განმეორების შემთხვევაში, ეთიკის საბჭო იღებს პროფესიულის 

სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას. ეთიკის საბჭო უფლებამოსილია დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით მიიღოს 

პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილება. 8.1.5 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას ეთიკის საბჭომ 

შესაძლებელია მოიწვიოს საექსპერტო კომისია. 

15) ამ კოდექსის 8.2 პუნქტით (სასწავლებელში წარსადგენი დოკუმენტის გაყალბება) გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას სასწავლებელის  

ადმინისტრაცია ან შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანო აუქმებს ასეთ დოკუმენტზე დაყრდნობით მიღებულ გადაწყვეტილებას, ეთიკის 

საბჭო იღებს პროფესიულის სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას, ხოლო სასწავლებლის  ადმინისტრაცია მიმართავს 

სამართალდამცავ ორგანოებს დოკუმენტის გაყალბებასთან დაკავშირებული საკითხის შესწავლის მოთხოვნით. 

16) პასუხისმგებლობის სახით ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში,  პროფესიულის სტუდენტი ან მსმენელი ვალდებულია მისთვის ეთიკის საბჭოს 

გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში დაკისრებული ჯარიმის შესატყვისი თანხა გადარიცხოს სასწავლებელის საბანკო 

ანგარიშზე. 
 

 


