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damtkicebulia Tsu-s warmomadgenlobiTi sabWos 

gadawyvetilebiT (sxdoma #20, 18.06.2009 w.) 

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri – kaxaber loria 

 

 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის შინაგანაწესი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ნორმები 

 

 

თავი I 

ზოგადი დებულებანი 
 

 

მუხლი 1. შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების 

მიზნები 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში _ თსუ) შინაგანაწესი და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები განსაზღვრავს თსუ-ს შრომის განაწესს, 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებს და მიზნად ისახავს: 

ა)  შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფას; 

ბ) თსუ-სა და მასში დასაქმებულ პერსონალს შორის სამსახურის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების მოწესრიგებას 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

გ) პერსონალის უფლებებისა და თავისუფლების განხორციელების ხელშეწყობას; 

დ) შრომის სამართლიან ანაზღაურებას; 

ე) პერსონალისათვის სამუშაოს უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების შექმნას; 

ვ) პერსონალისა და მესამე პირების ურთიერთობისას ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლების, კანონიერი ინტერესების გამოხატვასა და დაცვას;  

ზ)  სამსახურში ეთიკური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფას. 

 

მუხლი 2. შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების 

წყაროები 
 წინამდებარე შინაგანაწესი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები 

შემუშავებულია საქართველოს კონსტიტუციის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’, 

"საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონebiს, 

საქართველოს შრომის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული და 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსების, საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  წესდების საფუძველზე. 

 

მუხლი 3. პერსონალის მიერ შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ნორმების შესრულება 
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 პერსონალი სპეციალობის, კვალიფიკაციისა და თანამდებობის 

გათვალისწინებით, გარკვეული სამუშაოს შესრულების, შრომის ხელშეკრულების 

პირობების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაცვის ვალდებულების გარდა, ასევე 

ვალდებულია, სპეციალური მითითების გარეშე, დაიცვას წინამდებარე შინაგანაწესი, 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები და ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი, 

რომელიც მის საქმიანობას ეხება და სამსახურებრივ ადგილს უკავშირდება. 

 

 

 

მუხლი 4. შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების 

მოქმედების სფერო 

 შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების შესრულება 

სავალდებულოა თსუ-ში მომუშავე პერსონალისათვის.  

 

თავი II 

სამუშაო და დასვენების დრო 
 

მუხლი 5. სამუშაო დრო 

1. სამუშაო დრო წარმოადგენს კალენდარული დროის ნაწილს, რომლის 

განმავლობაშიც პერსონალი ვალდებულია განახორციელოს თავისი სამსახურებრივი 

უფლება-მოვალეობანი.  

2. თსუ-ში დაწესებულია ხუთდღიანი სამუშაო კვირა ორშაბათიდან პარასკევის 

ჩათვლით. 

3. ყოველდღიურად სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრების დრო განისაზღვრება 

09:00 საათიდან 18:00 საათამდე. აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლებისა და 

მოწვეული პედაგოგებისათვის სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრების დრო 

დაკავშირებულია აუდიტორული, საკონსულტაციო და შრომითი ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულებასთან. 

4. სასწავლო პროცესის მოთხოვნების გათვალისწინებით, პერსონალისათვის 

დასაშვებია 6 დღიანი სამუშაო კვირა, არა უმეტეს 41 საათისა კვირაში. 

5. თსუ-სა და პერსონალს შორის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა შესაძლებელია 

განისაზღვროს ურთიერთშეთანხმებით შრომის კანონმდებლობის საფუძველზე. 

6. სამუშაო დღეებს (ცვლებს) შორის დასვენების ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 12 

საათზე ნაკლები.  

7. ცვლაში მუშაობა და ერთი ცვლიდან მეორეში გადასვლა განისაზღვრება 

ცვლიანობის განრიგით, რომელსაც ამტკიცებს თსუ სამუშაოს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. ცვლიანობის განრიგის ცვლილების შესახებ თსუ-ს 

თანამშრომელს უნდა ეცნობოს 10 დღით ადრე. 

 
მუხლი 6. დასვენების დღეები  

1.  თსუ-ში დადგენილია ორი (შაბათი და კვირა) დასვენების დღე კვირაში, გარდა 

IIთავის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

2. თსუ–ს პერსონალს, ასევე, უფლება აქვს დაისვენოს საქართველოს შრომის  

კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში.  

 

მუხლი 7. სამსახურში გამოცხადებისა და სამუშაო ადგილიდან წასვლის წესი         
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 თსუ-ს პერსონალი ვალდებულია დააფიქსიროს სამუშაოზე მისი გამოცხადებისა და 

სამუშაო ადგილიდან გასვლის ფაქტები თსუ-ში საამისოდ გამოყოფილ ადგილას 

სარეგისტრაციო აპარატის მეშვეობით. აღნიშნულის დაცვა სავალდებულოა 

დასვენებისა და უქმე დღეებში მუშაობისას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

სარეგისტრაციო აპარატში დაფიქსირებულ მონაცემებზე კონტროლს ახორციელებს 

მონიტორინგის დეპარტამენტი. 

 

მუხლი 8. სამუშაოზე დაგვიანება 

1. სამუშაოზე დაგვიანებად მიიჩნევა პერსონალის მიერ სამუშაო დროს სამუშაო 

ადგილზე დაგვიანებით გამოცხადება.  

2. სამუშაოზე დაგვიანება შესაძლებელია ჩაითვალოს საპატიოდ, ან არასაპატიოდ 

წინამდებარე შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების მე-9 

მუხლით დადგენილი წესების დაცვის შემთხვევაში.  

3.    სისტემატურ დაგვიანებად ჩაითვლება პერსონალის მიერ, ხუთჯერ სამუშაო 

ადგილზე დაგვიანებით გამოცხადება, რომელიც მიიჩნევა არასაპატიოდ და იწვევს 

ხელშეკრულების შეწყვეტას. 

 

მუხლი 9. პერსონალის მიერ გაცდენილი სამუშაო დროის საპატიოდ, ან 

არასაპატიოდ ჩათვლა 

1. სამუშაოზე დაგვიანება და სამუშაო დროის სხვა სახის გაცდენა საპატიოდ 

ჩაითვლება თუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (ან მისი მოვალეობის 

შემსრულებელი) დააკმაყოფილებს პერსონალის ზეპირ, ან წერილობით თხოვნას 

დაგვიანების საპატიოდ ჩათვლის თაობაზე. ამ მიზნით, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი უფლებამოსილია დაგვიანებისთანავე თავის დაქვემდებარებაში 

მყოფ პერსონალს მოსთხოვოს  მოხსენებითი ბარათის წარმოდგენა. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სამუშაოზე 

დაგვიანების, ან სამუშაო დროის სხვა სახის გაცდენის თაობაზე აკმაყოფილებს 

პერსონალის ზეპირ ან წერილობით განცხადებას – მოხსენებით ბარათს, აღნიშნული 

დრო მიიჩნევა საპატიოდ.  

3. პერსონალის მართვის დეპარტამენტი ყოველი თვის არა უგვიანეს 10 რიცხვისა, 

ახდენს სარეგისტრაციო აპარატის მონაცემების ანალიზს და აწვდის მონიტორინგის 

დეპარტამენტს. მონიტორინგის დეპარტამენტი მის ხელთ არსებული მონაცემებისა 

და პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მასალების შეჯამების შედეგებს 

გაცდენილი სამუშაო საათების შესახებ წარუდგენს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს 

შემდგომი რეაგირებისათვის. 

4. სამუშაოზე არასაპატიოდ დაგვიანების ან/და სამუშაოს არასაპატიოდ გაცდენის 

შემთხვევებში, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია გამოიყენოს 

დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა. 

5. სამუშაოზე არასაპატიოდ დაგვიანებად და სამუშაოს არასაპატიოდ გაცდენად 

არ ჩაითვლება პერსონალის მიერ სამუშაო დროს სამსახურებრივი მოვალეობების 

თსუ-ს შენობის გარეთ შესრულება, რაც გამოწვეული იყო შესასრულებელი სამუშაოს 

სპეციფიკით და აღნიშნულის თაობაზე  ინფორმირებული იყო ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი. პერსონალი ინფორმაციას სამუშაო დროს სამსახურებრივი 

მოვალეობების თსუ-ს შენობის გარეთ შესრულების შესახებ ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელს წარუდგენენ მოთხოვნის შემთხვევაში.  

6. გაცდენილი სამუშაო დრო, არასაპატიოდ ჩათვლის შემთხვევაში, არ 

ანაზღაურდება. 
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მუხლი 10. წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა 

1. წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, 

პერსონალი ვალდებულია, წინასწარ, მიმართოს დეპარტამენტის/სამსახურის 

უფროსს შემდგომში სამსახურში არყოფნის მიზეზების, სავარაუდო პერიოდის, მის 

მიერ გადაუდებლად შესასრულებელი სამუშაოს მითითებით და ითხოვოს ამ ხნის 

განმავლობაში სამსახურებრივი ვალდებულებებისაგან დროებით გათავისუფლება.  2 

დღეზე მეტი ვადით წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში, მიმართვა უნდა იყოს წარმოდგენილი წერილობითი სახით, ხოლო 2 

დღეზე ნაკლები ვადით - წერილობითი, ან ზეპირი ფორმით 

დეპარტამენტის/სამსახურის უფროსის  მოთხოვნის შესაბამისად. აღნიშნულის 

თაობაზე, დეპარტამენტის/სამსახურის უფროსი ინფორმაციას აწვდის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. 

 
2. სამუშაოდან დროებით გათავისუფლების თხოვნის დაუკმაყოფილებლობის 

შემთხვევაში პერსონალი ვალდებულია ჩვეულ რეჟიმში განაგრძოს სამსახურებრივი 

საქმიანობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი ქმედება განიხილება სამუშაოს 

არასაპატიო მიზეზით სამუშაოს გაცდენად და თსუ უფლებამოსილია მის მიმართ 

გამოიყენოს დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა. 

 
 

 

მუხლი 11. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა  

1. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, 

პერსონალი ვალდებულია, შესაძლებლობის ფარგლებში, დაუყოვნებლივ 

სიტყვიერად (ტელეფონით) აცნობოს დეპარტამენტის/სამსახურის უფროსს 

გამოუცხადებლობის მიზეზი, სავარაუდო პერიოდი და ინფორმაცია მის მიერ 

დაუყოვნებლივ შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ,  გამოცხადების შემდეგ კი, 

მოთხოვნის შემთხვევაში, უმოკლეს დროში წარუდგინოს მას მოხსენებითი ბარათი. 

დეპარტამენტის/სამსახურის უფროსი თავის მხრივ აღნიშნულის შესახებ 

ინფორმაციას აწვდის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. 

2. 2 დღეზე მეტი ვადით წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, პერსონალმა წერილობით უნდა მიმართოს 

დეპარტამენტის/სამსახურის უფროსს გაცდენილი დროის საპატიოდ ჩათვლის 

თხოვნით. 

3. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა შესაძლებელია 

ჩაითვალოს საპატიოდ წინამდებარე შინაგანაწესისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ნორმების მე-9 მუხლით დადგენილი წესების დაცვის 

შემთხვევაში.   

 

მუხლი 12. არასაპატიო მიზეზით სამუშაოზე გამოუცხადებლობის შედეგები

 პერსონალის (აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული 

პედაგოგის გარდა) მიერ სამსახურის არასაპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში, 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტს, რომლითაც განისაზღვრება: 

1. პირველი გაცდენისათვის – ჯარიმა 25 ლარის ოდენობით, ხელფასიდან 

დაქვითვით; 
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2. მეორე გაცდენისათვის – ჯარიმა 50 ლარის ოდენობით, ხელფასიდან 

დაქვითვით; 

3. მესამე გაცდენისათვის – ხელშეკრულების შეწყვეტა. 

 

მუხლი 13. აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული პედაგოგის 

სამსახურში გამოცხადების რეგულირების წესები და გამოუცხადებლობის შედეგები. 

1. აკადემიური პერსონალი (პედაგოგი) სასწავლო პროცესს წარმართავს 

შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატის მიერ დადგენილი მეცადინეობის 

,,ცხრილის’’ და ,,საკონსულტაციო საათების ცხრილის’’ შესაბამისად. 

აკადემიური პერსონალის (პედაგოგი) მიერ აღნიშნული ცხრილით 

დადგენილი სამუშაო გრაფიკის ერთჯერადი, ან გარკვეული პერიოდით 

შეცვლა დასაშვებია ფაკულტეტის დეკანატის წერილობითი თანხმობის 

საფუძველზე.  

2. აკადემიური პერსონალის (პედაგოგის) მიერ მეცადინეობის გაცდენის 

თითოეულ ფაქტზე მონიტორინგის დეპარტამენტი ადგენს წერილობით ოქმს, 

რომელშიც ფიქსირდება აკადემიური პერსონალის (პედაგოგის) სახელი და 

გვარი, ფაკულტეტის დასახელება, გაცდენილი აკადემიური საათი. ოქმის 

ჩანაწერის სისწორე დასტურდება შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატის 

წარმომადგენლის, ან თსუ-ს სხვა თანამშრომლის ხელმოწერით. 

3. მონიტორინგის დეპარტამენტის მოთხოვნის საფუძველზე, აკადემიური 

პერსონალი (პედაგოგი) ვალდებულია ერთი კვირის ვადაში წარმოადგინოს 

განმარტება მეცადინეობის გაცდენის მიზეზების შესახებ. 

4. აკადემიური პერსონალი (პედაგოგი) ვალდებულია უზრუნველყოს 

თითოეული საპატიო მიზეზით გაცდენილი მეცადინეობის აღდგენა 

მიმდინარე სემესტრის განმავლობაში. 

5. აკადემიური პერსონალის (პედაგოგის) მიერ სასწავლო პროცესის არასაპატიო 

მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, 

რომლითაც განისაზღვრება: 

1) პირველი გაცდენისათვის – ჯარიმა 25 ლარის ოდენობით, ხელფასიდან 

დაქვითვით. 

2) მეორე გაცდენისათვის – ჯარიმა 50 ლარის ოდენობით, ხელფასიდან 

დაქვითვით 

3) მესამე გაცდენისათვის – ხელშეკრულების შეწყვეტა. 

 

  6. სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებულ საათებში სტუდენტთა 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, აკადემიური პერსონალის (პედაგოგის) მიერ 

ლექციის გაცდენა ჩაითვლება საპატიოდ, თუ ის ყოველი სალექციო კურსის პირველი 

20 წუთი იმყოფებოდა აუდიტორიაში. 

 
 

მუხლი 14. გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლება 

1. გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლება აღიარებულია. მისი განხორციელების 

წესი განისაზღვრება საქართველოს შრომის კანონმდებლობით 

2. თსუ-ს პერსონალის მონაწილეობა გაფიცვაში ან ლოკაუტში არ განიხილება, 

როგორც შრომის დისციპლინის დარღვევა და შრომის ხელშეკრულების 

შეწყვეტის საფუძველი, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა. 
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მუხლი 15. პერსონალის ვალდებულებები თანამდებობიდან გათავისუფლების, 

სამსახურებრივ მივლინებაში ან შვებულებაში გასვლის დროს  

1. პერსონალი, ვალდებულია თანამდებობიდან გათავისუფლების ბრძანების 

გაცნობიდან არა უგვიანეს 10 დღის  ვადაში უზრუნველყოს სამსახურთან 

დაკავშირებული და მისთვის მინდობილი დოკუმენტაციის, შესაბამისი 

ელექტრონული ვერსიების ადგილსამყოფელის მითითებით და მისი 

პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული ქონების (მატერიალური ფასეულობის), მათ 

შორის მის სახელზე რიცხული სამუშაო ოთახის გასაღების მისი შემცვლელი 

პირისათვის, ან აღნიშნული პირის არარსებობის შემთხვევაში, კორპუსის 

ადმინისტრატორისათვის  გადაცემა.  

2. პერსონალი ვალდებულია შვებულებაში გასვლამდე, ან სამსახურებრივ 

მივლინებაში გამგზავრებამდე უზრუნველყოს მასთან არსებული სამსახურებრივი 

ხასიათის დოკუმენტაციის გადაცემა მისი შემცვლელი პირის, ან ზემდგომი 

თანამდებობის პირისათვის შესაბამისი ელექტრონული ვერსიების 

ადგილსამყოფელის მითითებით.  

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

უფლებამოსილი პირი შვებულებაში, ან მივლინებაში მყოფი თანამშრომლის 

დოკუმენტაციას,  კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვის მიზნით, აძლევს 

მსვლელობას. 
 

თავი III 

სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დრო 
 

მუხლი 16. შესვენების დრო 

1. პერსონალს უფლება აქვს სამუშაო დღის განმავლობაში ისარგებლოს 

შესვენებით.          

2. პერსონალს კვებისა და დასვენებისათვის ეძლევა შესვენება სამუშაო დღის 

13:00 საათიდან 14:00 საათამდე.  

3. შესვენება არ შედის სამუშაო დროში და პერსონალი მას იყენებს თავისი 

ნება-სურვილის შესაბამისად. დროის ამ შუალედში მას ეძლევა სამუშაოს 

შესრულების ადგილიდან  წასვლის უფლება.   

 

მუხლი 17. დამატებითი შესვენება მეძუძური ქალისთვის 

1. პერსონალს, რომელიც მეძუძური ქალია და კვებავს 1 წლამდე ასაკის ბავშვს, 

მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 

საათისა. 

2. ბავშვის კვებისათვის შესვენება ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურდება.  

 

თავი IV 

პერსონალის უფლებები 

 
მუხლი 18. უფლებათა ფარგლები 

 პერსონალი, გარდა ამ შინაგანაწესითა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ნორმებით გათვალისწინებული შრომითი უფლებებისა, 

სარგებლობს  საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს შრომის კოდექსითა 

და სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი ყველა სხვა უფლებით. 
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მუხლი 19. შეღავათები 

 ორსულებსა და მეძუძურ დედებს, ქალებს, რომლებსაც ჰყავთ 

მცირეწლოვანი ან/და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანი 

შვილები, დროებით შრომისუუნარო პირებს, პირებს, რომლებიც სამუშაოს 

უთავსებენ სწავლას და სხვა კატეგორიის პერსონალს, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მიერ, მათივე წერილობითი და დასაბუთებული განცხადების 

საფუძველზე, შესაძლებელია, მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, მიეცეთ 

შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებისაგან 

განსხვავებული შეღავათიანი პირობებით სარგებლობის უფლება. 

 

თავი V 

ზეგანაკვეთური სამუშაო 
 

მუხლი 20. ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების პირობები. 

1. თსუ-ს პერსონალი ვალდებულია შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო: 

ა) სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების 

ლიკვიდაციისთვის – ანაზღაურების გარეშე; 

ბ) საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების 

ლიკვიდაციისთვის – სათანადო ანაზღაურებით.  

2. აკრძალულია ორსული, ან ახალნამშობიარები ქალის, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება მისი თანხმობის 

გარეშე. 

3. ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს 

შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა აღემატება შრომითი 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაო დროს. თუ შრომითი ხელშეკრულებით 

სამუშაო დრო არ არის განსაზღვრული, ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა სამუშაოს 

შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა აღემატება კვირაში 41 

საათს, ან თსუ-ს მიერ 41 საათის ფარგლებში განსაზღვრულ სამუშაო დროს.  

4. ზეგანაკვეთური სამუშაოს პირობები განისაზღვრება თსუ-სა და პერსონალს 

შორის  შეთანხმებით. 

 

თავი VI 

ღამით მუშაობა 
 

მუხლი 21. სამუშაოს შესრულება ღამით. 

აკრძალულია ღამის სამუშაოზე (22 საათიდან 6 საათამდე) 

არასრულწლოვნის, ორსული, ახალნამშობიარები, ან მეძუძური ქალის დასაქმება, 

ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირის დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე.  

 

 

 

 

თავი VII 

პერსონალის მიერ ეთიკური და ზნეობრივი 

ნორმების დაცვის ვალდებულება 
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მუხლი 22. პერსონალის ვალდებულებები ეთიკური და ზნეობრივი ნორმების დაცვის 

სფეროში 

1. პერსონალი ვალდებულია პატივი სცეს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ 

უფლებებს, თავისუფლებებს და ღირსებებს.  

2. პერსონალისათვის დაუშვებელია ზოგადზნეობრივი ნორმების წინააღმდეგ ან 

პერსონალისა და თსუ-ს დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი 

(ბრალეული ქმედება), განურჩევლად იმისა, სად არის იგი ჩადენილი. 

3. დაუშვებელია სამუშაო ადგილზე ალკოჰოლური და ნარკოტიკული თრობის 

მდგომარეობაში გამოცხადება. 

4. პერსონალს ეკრძალება გარეშე ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან 

საჩუქრის მიღება, რომელთანაც აქვს სამსახურეობრივი ურთიერთობა. პერსონალის 

მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება 

არ უნდა აღემატებოდეს მისი თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 15%–ს, 

ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა – 5%–ს, თუ ეს საჩუქრები მიღებული 

არ არის ერთი წყაროდან.  

5. პერსონალის ოჯახის თითოეული  წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში 

მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება ოჯახის თითოეულ  წევრზე  არ უნდა 

აღემატებოდეს 1000 ლარს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა – 500 ლარს, 

თუ ეს საჩუქრები მიღებული არ არის ერთი წყაროდან. 

6. მე–4 და მე–5 პუნქტებით გათვალისწინებულ ,,საჩუქარს’’  წარმოადგენს თსუ–ს 

პერსონალის,  მისი ოჯახის წევრისათვის უსასყიდლოდ, ან შეღავათიანი პირობებით 

გადაცემული ქონება, ან გაწეული მომსახურება, ქონებრივი ვალდებულებისაგან 

სრულად, ან ნაწილობრივ გათავისუფლება, რომელიც წარმოადგენს საერთო წესიდან 

გამონაკლისს. 

7. "საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, უნივერსიტეტის შენობაში  მოწევა აკრძალულია. ამ შეზღუდვის 

დარღვევა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობისა და თსუ-ში 

დადგენილი წესის შესაბამისად.  

8. მოქალაქეებთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობისას პერსონალი 

ვალდებულია დაიცვას ეთიკური და ზნეობრივი ნორმები, გააცნოს საკუთარი თავი 

და დაკავებული თანამდებობა, იყოს ყურადღებიანი და ზრდილობიანი.  

9. თსუ-ს პერსონალი ვალდებულია, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მის 

ზემდგომ, ან ქვემდგომ თანამდებობის პირს, თანამშრომელს,  მის ხელთ არსებული 

საშუალებებით აღმოუჩინოს აუცილებელი დახმარება სამსახურებრივ საკითხებზე, 

თუ ამ თანამშრომელს: 

ა) არ შეუძლია თვითონ განახორციელოს მოქმედება სამართლებრივი, ან 

ფაქტობრივი მიზეზების გამო; 

ბ) არ გააჩნია მოქმედების შესასრულებლად აუცილებელი ფაქტების საკმარისი 

ცოდნა, ხოლო ამ ცოდნას ფლობს თანამშრომელი, რომელსაც მან მიმართა;  

გ) დოკუმენტები ან სხვა რაიმე მტკიცებულება, რომელიც აუცილებელია საკითხის 

გადასაწყვეტად, იმყოფება თანამშრომელთან, რომელსაც მან მიმართა; 

დ) მოქმედების საკუთარი საშუალებით შესრულებისათვის აუცილებელი ხარჯები 

არსებითად აღემატება იმ თანამშრომლის მიერ დახმარების აღმოჩენისათვის გასაწევ 

ხარჯებს, რომელსაც მან მიმართა. 

10. პერსონალს, რომელიც სამსახურის გამო ვალდებულია უფასოდ გასწიოს 

მომსახურება, მიიღოს გადაწყვეტილება, ან შეასრულოს რაიმე მოქმედება, უფლება 

არა აქვს ამისათვის მიიღოს, ან მოითხოვოს ანაზღაურება ქონებრივი, ან სხვა სახით, 
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გარდა თანამდებობრივი სარგოსი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

დანამატისა. ასევე, თუ პერსონალი ვალდებულია დადგენილი ოდენობის საფასურად 

განახორციელოს აღნიშნული მოქმედებები - მიიღოს, ან მოითხოვოს უფრო დიდი 

ოდენობის ანაზღაურება.  

11. პერსონალი ვალდებულია, როგორც სამსახურებრივი ურთიერთობებისას, ისე 

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ, არ გაავრცელოს, ან არასამსახურებრივი 

მიზნებისათვის არ გამოიყენოს სახელმწიფო, კომერციული და პირადი 

საიდუმლოება, აგრეთვე სხვა ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა 

სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებასთან დაკავშირებით.   

12. პერსონალს, აგრეთვე, მოეთხოვება დაიცვას სხვა შეზღუდვები, რომლებიც აქ 

არ არის მოხსენიებული, მაგრამ გათვალისწინებულია სხვა სამართლებრივი 

აქტებით. 
თავი VIII 

შვებულება 

 
მუხლი 23. შვებულების ხანგრძლივობა 

1. თსუ-ს პერსონალს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით 

_ არანაკლებ წელიწადში 24 სამუშაო დღით. 

2. თსუ-ს პერსონალს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე 

შვებულებით _ არანაკლებ წელიწადში 15 კალენდარული დღით. 

3. შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს ამ თავით 

გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული ვადები და პირობები, რომლებიც 

არ უნდა აუარესებდეს პერსონალის მდგომარეობას. 

 

მუხლი 24.  შვებულების მიცემის წესი 

1. თსუ-ს პერსონალს შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა 

მუშაობის თერთმეტი თვის შემდეგ. პერსონალს მხარეთა შეთანხმებით 

შვებულება შეიძლება მიეცეს აღნიშნული ვადის გასვლამდეც.  

2. მუშაობის მეორე წლიდან თსუ-ს პერსონალს, მხარეთა შეთანხმებით, 

შვებულება შეიძლება მიეცეს სამუშაო წლის ნებისმიერ დროს. 

3. მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენება. 

4. შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, 

შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის 

მოვლის გამო. 

5. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 

თსუ უფლებამოსილია დაადგინოს პერსონალისათვის წლის განმავლობაში 

ანაზღაურებად შვებულებათა მიცემის რიგითობა. 

 

მუხლი 25. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას თსუ-ს წინასწარ 

გაფრთხილების ვალდებულება 

              ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას პერსონალი ვალდებულია 2 

კვირით ადრე გააფრთხილოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი შვებულების 

აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება შეუძლებელია 

გადაუდებელი სამედიცინო, ან ოჯახური პირობების გამო. 

 

მუხლი 26. შვებულების მოთხოვნის უფლების წარმოშობა 
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1. შვებულების მოთხოვნის უფლების  წარმოშობის გამოსათვლელ ვადაში 

ითვლება პერსონალის მიერ ფაქტობრივად ნამუშევარი, აგრეთვე თსუ-ს ბრალით 

გამოწვეული იძულებითი მოცდენის დრო. 

2. შვებულების მოთხოვნის უფლების წარმოშობის გამოსათვლელ ვადაში 

არ ითვლება პერსონალის მიერ სამუშაოს არასაპატიო მიზეზით გაცდენის ან 7 

სამუშაო დღეზე მეტი ხნით ანაზღაურების გარეშე შვებულებაში ყოფნის დრო. 

 

მუხლი 27. ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის გამონაკლისი 

შემთხვევები 

            1. თუ პერსონალისათვის მიმდინარე წელს ანაზღაურებადი შვებულების 

მიცემამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სამუშაოს ნორმალურ 

მიმდინარეობაზე, პერსონალის თანხმობით, დასაშვებია შვებულების გადატანა 

მომდევნო წლისათვის. აკრძალულია არასრულწლოვნის ანაზღაურებადი 

შვებულების გადატანა მომდევნო წლისათვის. 

            2. აკრძალულია ანაზღაურებადი შვებულების გადატანა ზედიზედ 2 წლის 

განმავლობაში. 

 

მუხლი 28. საშვებულებო ანაზღაურება 

 პერსონალის საშვებულებო ანაზღაურება განისაზღვრება შვებულების წინა 

3 თვის საშუალო ანაზღაურებიდან, თუ მუშაობის დაწყებიდან, ან უკანასკნელი 

შვებულების შემდეგ ნამუშევარი დრო 3 თვეზე ნაკლებია – ნამუშევარი თვეების 

საშუალო ანაზღაურებიდან, ხოლო ყოველთვიური ფიქსირებული ანაზღაურების 

შემთხვევაში – ბოლო თვის ანაზღაურების მიხედვით.   

 

თავი IX.  

შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა  

და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის 

გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო 
 

მუხლი 29. შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

1. თსუ-ს პერსონალს, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე, ეძლევა შვებულება 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო – 477 კალენდარული 

დღის ოდენობით.  

2. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან  

ანაზღაურებადია 126 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების, ან 

ტყუპის შობის შემთხვევაში – 140 კალენდარული დღე. 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შვებულება პერსონალს 

თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და 

მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე. 

 

მუხლი 30. შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო 

პერსონალს, რომელმაც იშვილა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი, თავისი 

მოთხოვნის საფუძველზე, ეძლევა შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო – 

ბავშვის დაბადებიდან 365 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან 

ანაზღაურებადია 70 კალენდარული დღე. 
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მუხლი 31. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურება 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად 

აყვანის გამო შვებულებები ანაზღაურდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 

მუხლი 32. დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო 

1. თსუ-ს პერსონალს თავისივე თხოვნით, უწყვეტად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ 

არანაკლებ წელიწადში 2 კვირისა, ეძლევა ანაზღაურების გარეშე შვებულება ბავშვის 

მოვლის გამო – 12 კვირის ოდენობით, სანამ ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი.    

2. ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს ნებისმიერ 

პირს, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს. 

 

 

თავი X 

წახალისების ფორმები 

 
მუხლი 33. პერსონალის წახალისების ფორმები 

1. სამსახურებრივ მოვალეობათა სანიმუშო შესრულებისათვის, ხანგრძლივი და 

კეთილსინდისიერი სამსახურისათვის, განსაკუთრებული სირთულის, ან 

მნიშვნელოვანი დავალების შესრულებისათვის გამოიყენება წახალისების შემდეგი 

ფორმები: 

1. მადლობის გამოცხადება; 

2. ერთჯერადი ფულადი ჯილდო; 

3. ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვება; 

4. თანამდებობრივი სარგოს თანრიგის ამაღლება; 

 

  2. შეიძლება ერთდროულად გამოყენებულ იქნეს წახალისების რამდენიმე ფორმა. 

   

 

 

თავი XI 

დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

 

მუხლი 34. თსუ-ს პერსონალის დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, წინამდებარე წესით, 

ეთიკის კოდექსითა და შრომითი ხელშეკრულებებით გათვალისიწინებული 

პირობების დარღვევის შემთხვევაში, დისციპლინის დარღვევისათვის 

ადმინისტრაცია იყენებს შემდეგ  ზომებს: 

ა) შენიშვნა; 

ბ) გაფრთხილება; 

      გ) უფრო დაბალ თანამდებობრივ სარგოზე გადაყვანა არა უმეტეს ექვსი  თვისა; 

დ) ხელფასის დაქვითვა 50 ლარის ოდენობით; 

ე) შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა; 
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1. დისციპლინური სახდელის დადებისას გაითვალისწინება ჩადენილი 

გადაცდომის სიმძიმე, მისი ჩადენის გარემოებები, პერსონალის წინანდელი 

მუშაობა და ყოფაქცევა. 

2. დისციპლუნური სახდელის დადებამდე შრომის დისციპლინის დამრღვევს 

უნდა მოეთხოვოს წერილობითი ახსნა-განმარტება; შვებულებაში ან 

მივლინებაში მყოფი პირის დისციპლინური დასჯა ხდება მისი გამოცხადების 

შემდეგ. სახდელის დასადებად უნდა შეიქმნას კომისია, რომლის დასკვნის 

შემდეგ განიხილება საკითხი. 

3. ადმინისტრაცია დისციპლინურ სახდელს იყენებს გადაცდომის 

გამოვლენისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს ერთი თვისა მისი გამოვლენის 

დღიდან, თანამშრომლის ავადმყოფობის ან შვებულებაში ყოფნის პერიოდის 

ჩაუთვლელად. 

4. შრომის დისციპლინის ყოველი დარღვევისათვის შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს მხოლოდ ერთი დისციპლინური სახდელი. 

5. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ ბრძანება 

გადაეცემა დაინტერესებულ პირს დადგენილი წესით.  

6. თუ დისციპლინური სახდელის დადების დღიდან ერთი წლის განმავლობაში 

პერსონალს არ დაედება ახალი დისციპლინური სახდელი, იგი ჩაითვლება 

ისეთ პირად, რომელსაც დისციპლინური სახდელი არ ჰქონია დადებული. 

7. თუ პერსონალს 1 (ერთი) წლის მანძილზე ხელახლა არ დაურღვევია შრომის 

დისციპლინა და, ამასთან, თავი გამოიჩინა, როგორც კარგმა და 

კეთილსინდისიერმა მუშაკმა, მას შეიძლება მოეხსნას დისციპლინური 

სახდელი ერთი წლის გასვლამდე, თავისი ინიციატივით, უშუალოდ 

ხელმძღვანელის ან თანამშრომელთა შუამდგომლობით. 

8. პერსონალი, რომელთაც უკავიათ არჩევითი თანამდებობა, შეიძლება 

დათხოვნილი იქნენ მხოლოდ მათი ამრჩევი ორგანოს გადაწყვეტილებით და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძვლით. 

                               

მუხლი 35. თსუ-ს სტუდენტების დისციპლინური პასუხისმგებლობა 
1. სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნა უნდა იყოს 

დისციპლინური გადაცდომის პროპორციული და შეიძლება 

განხორციელდეს მხოლოდ თსუ-ს წესდებით, შინაგანაწესითა და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში და წესით, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ 
საქართველოს კანონითა და დადგენილი წესით.  

2. სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნის წამოწყება არ უნდა 

ზღუდავდეს სტუდენტის უფლებას მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო 

პროცესში, გარდა თსუ-ს წესდებითა და შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, თუ ეს საფრთხეს უქმნის სხვისი 

უფლებების, ჯანმრთელობის, თსუ-ს საკუთრებისა და უსაფრთხოების 

დაცვას.  

                3. სტუდენტის დისციპლინური დევნის საკითხს წყვეტს ფაკულტეტის 

საბჭო. სტუდენტს უფლება აქვს დაესწროს თავისი საქმის განხილვას.  

         4. დისციპლინური დევნის განხორციელებისას სტუდენტს უფლება აქვს: 

ა) წერილობითი ფორმით მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება მის მიმართ 

დისციპლინური დევნის დაწყების შესახებ. 
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ბ) დაესწროს დისციპლინური დევნის საკითხის განხილვას და ისარგებლოს 

დაცვის უფლებით. 

გ) მიაწოდოს საბჭოს მის ხელთ არსებული ინფორმაცია და მტკიცებულებები. 

დ) მონაწილეობა მიიღოს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ მოპოვებული 

მტკიცებულებების გამოკვლევაში. 

ე) მოითხოვოს მის მიმართ დისციპლინური დევნის შესახებ საკითხი 

განხილულ იქნეს საჯარო სხდომაზე. 

      5. დისციპლინური დევნის საკითხის განხილვისას მტკიცების ტვირთი აწევს     

ბრალდების მხარეს. დისციპლინური დევნის განხორციელების შესახებ 

გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და ემყარებოდეს საქართველოს 

კანონით, თსუ-ს წესდებით, შინაგანაწესითა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ნორმებით გათვალისწინებული წესით მოპოვებულ მტკიცებულებებს. ყველა 

მტკიცებულება, რომელიც დისციპლინური დევნის საფუძველია უნდა გამოიკვლიოს 

ფაკულტეტის საბჭომ. 

     6. სტუდენტს უფლება აქვს სასამართლოში გაასაჩივროს ფაკულტეტის მიერ მის 

მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება. 

     7. სტუდენტს, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევის 

შემთხვევაში, გამოეცხადება საყვედური, ხოლო ქმედების განმეორებით ჩადენის 

შემთხვევაში, შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი. 

   

თავი XII 

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 

 
მუხლი 36. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 

  სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია:  

ა) უხეში და არაეთიკური დამოკიდებულება, ძალადობა და შეურაცხყოფა 

სტუდენტების, აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის, 

აგრეთვე, მასწავლებლებისა და მოწვეული პედაგოგების მიმართ.  

ბ) შეფასების მიღების მცდელობა  გამომცდელზე მუქარით, ფიზიკური, ან 

ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით, მოტყუებით, თაღლითობითა თუ სხვა 

დაუშვებელი ხერხებითა და ქმედებით. 

 
თავი  XIII 

შრომის დაცვის და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების 

ზოგადი ინსტრუქციები 
 

მუხლი 37. შრომის დაცვა 

შრომის დაცვაში იგულისხმება ტექნიკური, სანიტარულ-ჰიგიენური და 

სამართლებრივი ღონისძიებების ფართო სისტემა, რომელიც მიმართულია შრომის 

ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობების უზრუნველსაყოფად. 
 

მუხლი 38. თსუ-ს საქმიანობა შრომის დაცვის სფეროში 

 თსუ ზრუნავს მასთან დასაქმებული პერსონალისათვის საქართველოს 

შრომის  კოდექსითა და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილი შრომის 

ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობების შექმნაზე, ყველა სამუშაო ადგილის 

სათანადო ტექნიკურ მოწყობასა და იქ შრომის ისეთი პირობების შექმნაზე, 
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როგორიც შეესაბამება შრომის დაცვის წესებს (უსაფრთხოების ტექნიკის წესებს, 

სანიტარულ ნორმებსა და წესებს და ა.შ.).  
 

მუხლი 39. პერსონალის ვალდებულებები შრომის დაცვის უზრუნველსაყოფად 

 პერსონალი ვალდებულია  თსუ-ს საკუთრებასა თუ მფლობელობაში 

არსებული მანქანებითა და მექანიზმებით სარგებლობის  დაწესებული 

მოთხოვნები, გამოიყენონ მათთვის მიცემული ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებები, შეასრულონ შრომის დაცვის ინსტრუქციები, რომლებიც ადგენენ 

სამუშაოთა შესრულებისა და თსუ-ს შენობაში ქცევის წესებს.  
  

მუხლი 40. კონტროლი 

 შრომის დაცვის ინსტრუქციის ყველა მოთხოვნათა შესრულების მუდმივ 

კონტროლს ახორციელებს პერსონალის მართვის დეპარტამენტი. 
 

მუხლი 41. პასუხისმგებლობა შრომის დაცვის წესების დარღვევისათვის 

 შრომის დაცვის წესების დარღვევისათვის პერსონალს ეკისრება 

კანონმდებლობით დადგენილი დისციპლინური, ადმინისტრაციული, 

მატერიალური, ან საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით 

დადგენილი  პასუხისმგებლობა. 

 

თავი XIV 

ხელფასის გაცემის დრო და ადგილი 
 

მუხლი 42 ხელფასის გაცემა 

1. პერსონალისთვის შრომის ანაზღაურება წარმოებს შრომის ოდენობისა და 

ხარისხის მიხედვით. 

2. შრომის ანაზღაურება ხდება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 

განსაზაღვრული თანამდებობის, კვალიფიკაციის და საშტატო განაკვეთის 

გათვალისწინებით, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.  

 

მუხლი 43. ხელფასის გაცემის დრო 

1. თსუ-ს პერსონალს ხელფასი ეძლევა თვეში ერთხელ, თვის ბოლო კვირის 

განმავლობაში.  

2. თსუ იხსნის პასუხისმგებლობას საბანკო სისტემებში წარმოქმნილი 

მიზეზებით ხელფასის გაცემის შეფერხებებზე და ამით გამოწვეული ზიანის 

ანაზღაურებაზე. 

 

მუხლი 44. ხელფასის გაცემის ადგილი 

ხელფასი გაიცემა ბანკში პირად ანგარიშზე გადარიცხვით. 

 

თავი XV 

სამსახურებრივ საკითხებზე ბრძანებათა 

თანამშრომლებამდე დაყვანის წესი 
 

მუხლი 45. სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემული ბრძანება 
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 პერსონალის მიმართ სამსახურებრივ საკითხებზე ბრძანების გაცემის უფლება 

აქვს თსუ-ს რექტორსა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს თავიანთი კომპეტენციის 

ფარგლებში. 

 

მუხლი 46. ინდივიდუალური ხასიათის ბრძანების გაცნობის წესი 

 სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემული ბრძანება, რომელიც 

ინდივიდუალური ხასიათისაა, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, 

დაინტერესებულ პირს გადაეცემა პერსონალურად, ან ფოსტის მეშვეობით. ფოსტის 

მეშვეობით გაგზავნილი ბრძანების მიუღებლობის შემთხვევაში პირს უფლება აქვს, 

ყოველგვარი საზღაურის გადახდის გარეშე, თსუ-ში მიიღოს ამ ბრძანების ასლი. 

 

 

თავი XVI 

დასკვნითი დებულებანი 
 

მუხლი 47. შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების 

დადგენისა და გაცნობის წესი 

1.  შინაგანაწესსა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებს 

შეიმუშავებს და ამტკიცებს თსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭო. 

2. დამტკიცებამდე ერთი კვირით ადრე, შინაგანაწესისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ნორმების, აგრეთვე მასში ნებისმიერი ცვლილების პროექტი  

წარედგინება თსუ-ს თანამშრომლებს მისი გაცნობის, მასში შენიშვნებისა და 

წინადადებების შეტანის  მიზნით.  

3. ეს წინადადებები და შენიშვნები ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის 

არ არის სავალდებულო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი 

გამომდინარეობენ კანონიდან. 

4. შინაგანაწესი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები გამოიკვრება 

თსუ-ში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. ამასთან,  პერსონალის მართვის 

დეპარტამენტის უფროსი ვალდებულია სამსახურში მიღებისას პერსონალს 

გააცნოს იგი ხელწერილის ჩამორთმევით და აგრეთვე, უზრუნველყოს ნებისმიერ 

დროს დაინტერესებული პირისათვის მისი გაცნობის შესაძლებლობა. 
 

მუხლი 48. შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების 

ძალაში შესვლა 

შინაგანაწესი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები ძალაში 

შედის კანონით დადგენილი წესით მისი საჯაროდ გამოცხადებიდან – თსუ-ში 

ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას, ღიად განთავსებიდან – მომდევნო 

სამუშაო დღეს. 
 

მუხლი 49. შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების 

შესრულებაზე კონტროლი 

 პერსონალის მიერ შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ნორმების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მოადგილე. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში კონტროლის 

განხორციელებას, ასევე, აწარმოებს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი და 

სხვა სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები. 
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მუხლი 50. პასუხისმგებლობა შინაგანაწესისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ნორმების დარღვევისათვის 

 პერსონალის მიერ შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, თსუ უფლებამოსილია მის მიმართ 

გამოიყენოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომა. 
 

მუხლი 51. შინაგანაწესსა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებში 

ცვლილებებისა ან/და დამატებების შეტანა 

შინაგანაწესსა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებში 

ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა და მათი ძალაში შესვლა წარმოებს  

დადგენილი წესით.  
 



 

damtkicebulia Tsu-s warmomadgenlobiTi sabWos 

gadawyvetilebiT (sxdoma #20, 18.06.2009 w.) 

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri – kaxaber loria 

 

 

 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  

universitetis eTikis kodeqsi 

 

1. preambula 

 

 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universiteti (SemdgomSi _ Tsu) mravalsaukunovani qarTuli 

kulturis, humanisturi tradiciebis, gelaTisa da iyalTos 

akademiebis sulieri da inteleqtualuri memkvidrea. 

universiteti avtonomiuri umaRlesi saganmanaTleblo da 

samecniero-kvleviTi dawesebulebaa.    

humanizmis, tolerantobisa da Tanasworobis 

principebze damyarebuli qarTuli universitetis kari Riaa 

yvela studentisa da profesorisaTvis ganurCevlad maTi 

eTnikuri kuTvnilebisa, sqesisa, socialuri warmoSobisa, 

politikuri Tu religiuri Sexedulebebisa.  

     universitetis mizania: 

a) momavali Taobebis aRzrda qarTuli kulturiTa da 

tradiciebiT; sauniversiteto ganaTlebisa da samecniero 

kvlevebis ganviTareba.; 

b) maRalkvalificiuri kadrebis momzadeba qveynis 

interesebis gaTvaliswinebiT; 



გ) universitetSi akademiuri ganaTlebis samsafexuriani 

swavlebis ciklis (bakalavriati-magistratura-

doqtorantura), diplomirebuli medikosis samedicino 

akademiuri umaRlesi saganmanaTleblo programis, umaRlesi 

profesiuli saganmanaTleblo programebis, formaluri da 

araformaluri saxelobo, kvalifikaciis amaRlebis, 

gadamzadebis, uwyveti ganaTlebis, sxva saganmanaTleblo 

programebis, fundamenturi samecniero kvlevebis, maRali 

teqnologiebisa da Tanamedrove eqsperimentebis 

ganxorcieleba; 

დ) studentis Camoyalibeba progresulad moazrovne, 

WeSmarit moqalaqed, Tavisuflebismoyvare da demokrat 

pirovnebad; 

ე) universitetis integracia msoflio saganmanaTleblo 

da samecniero sivrceSi; saqarTvelosa da ucxoeTis 

universitetebTan erToblivi saswavlo programebisa da 

samecniero-kvleviTi proeqtebis ganxorcieleba; 

ვ) universitetSi miRebuli codnis realizeba 

saqarTvelosa da msoflio sazogadoebis wiaRSi; 

ზ) studentze orientirebuli sauniversiteto garemos 

Seqmna.  

          

 

      2. eTikis kodeqsis  daniSnuleba da gamoyeneba  

 

2.1. Tsu eTikis kodeqsi gankuTvnilia universitetis 

akademiuri, administraciuli, damxmare personalis, 

maswavleblebis, mowveuli pedagogebisa da studentebisaTvis. 

igi sauniversiteto Rirebulebebis, kanonmdeblobisa da sxva 

normatiuli aqtebis Sesabamisad, adgens akademiuri, 



administraciuli, damxmare personalis, maswavleblebis, 

mowveuli pedagogebisa da studenturi kontigentis qcevis 

normebs, maT Soris wamoWrili eTikuri problemebis 

mogvarebis SesaZlo gzebs.   

2.2. am kodeqsis mizania  Camoayalibos principebi, romlis 

mixedviTac unda imoqmedon akademiuri, administraciuli, 

damxmare personalis warmomadgenlebma, maswavleblebma, 

mowveulma pedagogebma  da studentebma.  

2.3.  eTikis kodeqsi SemuSavebulia universitetis yvela 

dainteresebul mxaresTan konsultaciebis da azrTa gacvlis 

safuZvelze. igi moqmedebs sxva normatiul aqtebTan erTad 

da ganaxlebadia.                   

 

 

3. eTikis kodeqsis principebi da standartebi 

 

3.1. akademiuri personali, maswavleblebi da mowveuli 

pedagogebi 

 

3.1.1. swavlebis procesi 

akademiuri personalis, maswavleblebisa da mowveuli 

pedagogebis ZiriTadi movaleobaa aRzardon da Camoayalibon 

maRali profesiuli donis axalgazrda specialistebi.  am 

mizniT:  

a) saswavlo procesi unda warmarTon universitetis mier 

damtkicebuli saswavlo gegmis mixedviT;  

b) dargis, an mecnierebis Sesabamis sferoSi mimdinare 

cvlilebebis kvaldakval, periodulad unda ganaaxlon 

saleqcio kursis Tematika da struqtura, srulyon misi 

warmarTvis meTodika;  

g) gauwion studentebs inteleqtualuri da akademiuri  



xelmZRvaneloba, risTvisac oficialurad unda gamoyon 

sakonsultacio damatebiTi saaTebi.    

 

3.1.2. studentebTan urTierToba  

akademiuri personalis warmomadgenlebis, 

maswavleblebisa da mowveuli pedagogebis saqmianoba da 

studentebTan urTierToba unda emyarebodes eTikur normebs, 

rac, Tavis mxriv, ganapirobebs aramarto Sromismoyvare, 

maRalkvalificiuri specialistebis, aramed qveynis 

patrioti, patiosani da kanonmorCili moqalaqeebis 

Camoyalibebas.  am mizniT:  

a) akademiuri personali, maswavlebeli da mowveuli 

pedagogi  leqciaze unda Sevides droulad, jerovan doneze 

momzadebuli da maqsimalurad organizebuli. ar unda 

dauSvas leqciis droze adre damTavreba, an gacdena 

seriozuli mizezis gareSe. daniSnul dros dadgenili wesis 

Sesabamisad, Caataros gamocda da Seafasos yvvla 

gamocxadebuli studentis codna;  

b)  Seqmnas yvela saWiro piroba patiosani da gamWvirvale 

akademiuri garemos formirebisaTvis;  SeimuSaos da 

danergos swavlebisa da Sefasebis iseTi meTodebi, romlebic 

ganapirobebs studentebis akademiur patiosnebas da 

gamoricxavs plagiats da profanacias;  xeli unda Seuwyos 

mosazrebaTa da SexedulebaTa gacvlas, raTa obieqturobisa 

da samarTlianobis principebze dayrdnobiT, gamoiricxos 

sxvadasxva problemis warmoSoba;  

g) studentebs unda gaaCndeT amomwuravi informacia 

Sefasebis sistemis Sesaxeb; unda gamoiricxos Sefasebaze 

moqmedi iseTi faqtorebi, rogoricaa: favoritizmi, 

proteqcionizmi, religiuri, rasobrivi, eTnikuri, Tu 

politikuri kuTvnileba, ojaxuri mdgomareoba da sxv.; 



dauSvebelia am faqtorebiT studentTa diskriminacia;  

d) miuRebelia studentebis SesaZleblobaTa gamoyeneba 

piradi gamorCenis mizniT, an kolegebTan profesiuli 

uTanxmoebis instrumentad.   

3.1.3. eTikis normebis dacva 

akademiuri personalis, maswavleblebisa da mowveuli 

pedagogebis mier eTikuri normebis darRvevisaTvis 

dawesebulia Tsu-s SinaganawesiTa da disciplinuri 

pasuxismgeblobis normebiT dadgenili zomebi. 

3.1.4. kolegebTan urTierToba. 

 a) akademiuri personalis warmomadgenelma, maswavlebelma 

da mowveulma pedagogma pativi unda sces kolegis akademiur 

damoukideblobas, samarTlianad da obieqturad unda 

Seafasos misi saqmianoba da naSromebi; kolegis kritika 

unda iyos  konstruqciuli; ar unda gaakeTos uxeSi da 

miuRebeli komentarebi kolegis swavlebis meTodebze, 

dauSvebelia kolegis damcireba, Seuracxyofa an anonimurad 

dadanaSauleba.   

 

 b) akademiuri personalis warmomadgenlebma, maswavleblebma 

da mowveulma pedagogebma Tanabrad da samarTlianad unda 

gadainawilon universitetis marTvasTan dakavSirebuli 

movaleobebi, aqtiuri daxmareba unda gauwion kolegebs 

profesiuli ganviTarebis saqmeSi.  

 

3.1.5. administraciul da damxmare personalTan urTierToba  

 a) akademiur personals, maswavleblebs, mowveul 

pedagogebs, administraciis warmomadgenlebsa da damxmare 

personals Soris unda arsebobdes pativiscemaze da 

samarTlianobaze dafuZnebuli urTierToba. romelime 

mxridan dauSvebelia diskriminacia. 



 

 b) akademiuri personalis warmomadgenlebma, maswavleblebma 

da mowveulma pedagogebma ar unda gamoiyenon 

administraciis warmomadgenlebi da damxmare personali 

sakuTari gamorCenis mizniT, ar unda moiTxovon kanoniT 

gauTvaliswinebeli SeRavaTebi da daTmobebi, rac 

administraciis warmomadgenlebsa Tu damxmare personals 

eTikuri dilemis winaSe daayenebs.  

 

3.1.5. universiteti, akademiuri personali, maswavleblebi da 

mowveuli pedagogebi 

 a) akademiuri personali, maswavleblebi da mowveuli 

pedagogebi universitetis ZiriTadi saqmianobis 

warmmarTveli Zalaa. am personalis warmomadgenlebi 

valdebuli arian sistematurad iRvwodnen akademiuri, 

pedagogiuri da profesiuli donis asamaRleblad. amasTan, 

akademiuri personalis warmomadgenlebs, maswavleblebsa da 

mowveul pedagogebs ekisrebaT movaleoba  miiRon aqtiuri 

monawileoba universitetis sazogadoebriv Tu 

saorganizacio saqmianobaSi.   

 

b) akademiuri personalis warmomadgenlebma, maswavleblebma 

da mowveulma pedagogebma Tavi unda Seikavon universitetis 

farglebs gareT iseT saqmianobaSi CarTvisa, Tu 

valdebulebebis aRebisagan, rac xels SeuSlis maTi 

sauniversiteto movaleobebis srulfasovnad 

ganxorcielebas. 

 

g) akademiurma personalma, maswavleblebma da mowveulma 

pedagogebma daniSnulebisamebr da efeqtianad unda 

gamoiyenon universitetis Senoba, teqnika, aRWurviloba da 



sxva resursebi sauniversiteto saqmianobis srulad 

gansaxorcieleblad. 

 

d) akademiuri personali, maswavleblebi da mowveuli 

pedagogebi samarTlianad da pativiscemiT unda moepyron  

universitetis yvela TanamSromelsa da students.   

 

e) akademiuri personalis wamomadgenelma, maswavlebelma da 

mowveulma pedagogma droulad unda acnobos universitetis 

administracias samsaxuris datovebis Sesaxeb.  

 

 

3.3. administraciuli da damxmare personali 

3.3.1. administraciuli da damxmare personalis movaleobaa 

universitetSi Seqmnas saswavlo-samecniero saqmianobisa da 

profesiuli ganviTarebisTvis aucilebeli moraluri, 

finansur-ekonomikuri da sayofacxovrebo garemo.  

3.3.2. administraciuli da damxmare personali pativs unda 

scemdes universitets da mis tradiciebs, TanamSromlebsa 

da studentebs moepyros samarTlianad da pativiscemiT. 

administraciulma personalma unda SeimuSaos da 

ganaxorcielos iseTi politika, romelic gamoricxavs 

TanamSromlebisa da studentebis diskriminacias sqesisa da 

asakis, rasobrivi, eTnikuri, politikuri an religiuri 

kuTvnilebis safuZvelze.  

3.3.3. administraciuli da damxmare personalis saqmianoba 

unda efuZnebodes eTikis maRal standartebs, 

keTilsindisierebas da patiosnebas; xels  uwyobdes 

sazogadoebaSi universitetis saxelisa da avtoritetis 

ganmtkicebas.    am mizniT:  

a)  administraciuli da damxmare personali unda 



emorCilebodes universitetis mier dadgenil wesebs, 

procedurebsa da arsebul kanonmdeblobas;   

b) administraciuli da damxmare personalis 

warmomadgeneli ar unda monawileobdes universitetis iseT 

komerciul saqmianobaSi, saidanac mas, an misi ojaxis wevrs 

piradi sargebeli gaaCnia. es klasificirdeba, rogorc 

interesTa konfliqti da Tavidanve unda aRikveTos;  

3.3.4. administraciulma da damxmare personalma, 

universitetis saWiroebisaTvis, efeqtianad unda gamoiyenos 

universitetis qoneba, samuSao dro, inteleqtualuri 

SesaZleblobebi da sxva resursebi.  

3.3.5. administraciis warmomadgenelma da damxmare 

personalma ar unda gaamJRavnos profesiuli saqmianobis 

dros miRebuli konfidencialuri informacia, garda 

legitimuri saWiroebisa.   

3.3.6.  administraciuli da damxmare personalis 

warmomadgenlebis mier eTikuri normebis darRvevisaTvis 

gaTvaliswinebulia Tsu-s SinaganawesiTa da disciplinuri 

pasuxismgeblobis normebiT dadgenili zomebi.  

  

3.4. studentebi 

3.4.1. studentebi valdebuli arian pativi scen im 

universitets, sadac isini codnas euflebian. iswavlon, 

monawileoba miiRon Catarebul kvlevebSi, daicvan eTikis 

kodeqsSi arsebuli moTxovnebi da amiT xeli Seuwyon 

universitetis avtoritetis amaRlebas, amasTanave 

zedmiwevniT daicvan Tsu-sTan dadebuli xelSekrulebis 

pirobebi.   

3.4.2. studentma pativi unda sces Tsu-s personals. 

problemebis warmoSobis SemTxvevaSi maTi gadaWra unda 

moxdes universitetSi arsebuli wesdebis, Sinaganawesis, 



disciplinuri pasuxismgeblobis normebisa da eTikis 

kodeqsis moTxovnebis Sesabamisad.   

3.4.3. studentisaTvis Seuferebel da araeTikur qcevad 

CaiTvleba: 

1) Seuracxyofis miyeneba, Zaladoba sxva studentebis, 

akademiuri, administraciuli da damxmare personalis 

warmomadgenlebis, maswavleblebisa da mowveuli pedagogebis 

mimarT. 

2) akademiuri siyalbe, rac gulisxmobs:  

a) gadaweras sxva studentis namuSevridan, an gamoyenebas 

sxva saxis damxmare masalisa, romelic leqtoris mier 

winaswar ar aris nebadarTuli;    

b) sxva studentis nacvlad gamocdis Cabarebas, an Txovnas 

sxva pirisaTvis, rom mis magivrad Caabaros gamocda;  

g) konfidencialuri informaciis mopovebas gamocdis 

Sesaxeb;  

d) sxva piris namuSevris rogorc sakuTaris warmoCenas; 

e) wyaros miTiTebis gareSe, sxvisi naSromis an gamonaTqvamis 

citirebas _ plagiats;  

v) Tavisi sauniversiteto monacemebis gayalbebas;  

z) sxva studentis namuSevris moparvas, ganadgurebas, an 

Secvlas;  

T) xelis SeSlas sxva studentebisaTvis swavlasa da 

kvlevis procesSi saWiro resursebis damalviT, moparviT an 

ganadgurebiT;  

i) sxva studentisaTvis xelis Sewyobas akademiur siyalbeSi;  

k) kvleviTi samuSaoebis faqtobrivi informaciis gamoyenebas 

an gayalbebas;  

l) konfidencialuri informaciis gamoyenebas.  

m) Sefasebis miRebis mcdelobas gamomcdelze muqariT, 

fizikuri, an fsiqologiuri zemoqmedebiT, motyuebiT, 



TaRliTobiTa, Tu sxva dauSvebeli xerxebiTa da qmedebiT; 

3.4.5. akademiuri siyalbis dafiqsirebis SemTxvevaSi, studenti 

valdebulia amis Sesaxeb acnobos Sesabamis struqturas.  

3.4.6. studenti valdebulia daemorCilos universitetis 

saqmianobis maregulirebel wesebs.   

3.4.7. studentisaTvis araeTikur da kanonsawinaaRmdego 

qcevad CaiTvleba Tambaqos moweva universitetis SenobaSi. 

3.4.8. studentis mier eTikuri normebis darRvevisaTvis 

dadgenilia Tsu-s SinaganawesiTa da disciplinuri 

pasuxismgeblobis normebiT gaTvaliswinebuli zomebi. 

3.4.9. universitetis studenti valdebulia: 

a) daicvas eTikisa da qcevis sayovelTaod miRebuli normebi; 

b) gaufrTxildes universitetis kuTvnil qonebas. aRniSnuli 

punqtis darRvevis SemTxvevaSi, students ekisreba 

materialuri zaralis anazRaurebis valdebuleba, rac 

daiqviTeba misi swavlis safasuridan. 

3.4.10. universiteti valdebulia ,,umaRlesi ganaTlebis 

Sesaxeb’’ saqarTvelos kanonis, universitetis saswavlo 

procesis maregulirebeli wesisa da sxva sakanonmdeblo 

aqtebis Sesabamisad, daicvas studentis uflebebi. 

 

3.5. daskvniTi nawili 

3.5.1. pirovnebis pasuxismgebloba izrdeba normebis 

ganmeorebiTi darRvevis an disciplinuri gadacdomis 

xarisxis proporciulad.   

3.5.2. akademiuri, administraciuli da damxmare personalis 

warmomadgenlis, aseve maswavleblebisa da mowveuli 

pedagogebis mimarT disciplinuri pasuxismgeblobis zomis 

Sefardeba xdeba, Sesabamisad, reqtorisa da administraciis 

xelmZRvanelis brZanebiT. miRebuli gadawyvetileba 

dainteresebul pirs werilobiT unda ecnobos. 



gadawyvetileba aucileblad unda iyos dasabuTebuli.    

3.5.4. studentis disciplinuri pasuxismgeblobis sakiTxs 

wyvets Ffakultetis sabWo, universitetis wesdebis, 

Sinaganawesis, disciplinuri pasuxismgeblobis normebis, 

eTikis kodeqsisa da "umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb" 

saqarTvelos kanonis Sesabamisad. students ufleba aqvs 

daeswros Tavisi saqmis ganxilvas da isargeblos  kanoniT 

gaTvaliswinebuli sxva uflebebiT.  
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