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თავი I 

1. ზოგადი დებულებები 
1.1. უნივერსიტეტი აცნობიერებს თავის ვალდებულებებს საზოგადოების წინაშე და 

უზრუნველყოფს საკუთარი პერსონალის წარმომადგენელთა და სტუდენტთა ქცევის 
წესებისა და ეთიკური ნორმების მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებასა და განვითარებას. 

1.2. უნივერსიტეტის პერსონალი და სტუდენტები ვალდებულნი არიან დაიცვან წინამდებარე 
კოდექსით განსაზღვრული წესები და პირობები, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს  
უნივერსიტეტის მიერ უმაღლესი განათლების ძირითადი მიზნების ეფექტურად 
განხორციელებას, საზოგადოების წინაშე მაღალი ნდობისა და ავტორიტეტის მოპოვებას 
და პრესტიჟის შემდგომ ამაღლებას. 

1.3. კოდექსი აერთიანებს მიზნებს, წესებსა და ღირებულებებს, შექმნილია ნდობის 
გასამყარებლად, უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების დასაცავად,  
ადამიანების კეთილსინდისიერი ქმედებების წასახალისებლად და ხელშესაწყობად.  
კოდექსის მიზანია, დაარეგულიროს საუნივერსიტეტო ურთიერთობათა სფეროში 
წარმოშობილი ეთიკური პრობლემები, განსაზღვროს უნივერსიტეტის პერსონალისა და 
სტუდენტების საქმიანობის ძირითადი პრინციპები, ქცევის წესები და ურთიერთობის 
ეთიკური სტანდარტები.  

1.4. უნივერსიტეტის პერსონალის თითოეული წარმომადგენელი და თითოეული სტუდენტი 
აცნობიერებს ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის 
მნიშვნელობას და იზიარებს, რომ:  

• ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია; 

• ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია დაუშვებელია; 

• დაუშვებელია სიძულვილის ენის გამოყენება; 

• ყველას აქვს საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება; 

• ყველას აქვს თვითგამოხატვის უფლება; 

• ყველას აქვს უფლება გამოიყენოს დანიშნულებისამებრ უნივერსიტეტის მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა; 

• ყველას აქვს უფლება, დაცული იყოს მისი ინტელექტუალური შრომისა და საავტორო 
უფლებები; 

• ყოველ ადამიანს აქვს სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის 
თავისუფლება; 

• ყველას აქვს უნივერსიტეტში საჯარო ინფორმაციის მიღების უფლება; 

• ყველას აქვს კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების 
შესაბამისად, თანასწორი სამართლებრივი მდგომარეობის მოთხოვნის უფლება. 
 

2. ტერმინთა განმარტებები 
2.1. აკადემიური თავისუფლება - აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლის ან/და 

სტუდენტის უფლება, დამოუკიდებლად განახორციელოს სამეცნიერო კვლევა, სწავლება 
და სწავლა. 

2.2. კანონმდებლობა - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტები და საქართველოს ნორმატიულ აქტთა სისტემაში მოქცეული საერთაშორისო 
ხელშეკრულებები და შეთანხმებები; 

2.3. კვლევის თავისუფლება - კვლევის საკითხების, მეთოდოლოგიური მიდგომების და კვლევის 
შედეგების შეფასებისა და გავრცელების თავისუფლება.  

2.4. კოდექსი - წინამდებარე „ეთიკის კოდექსი“. 



4 

 

 

 

2.5. პერსონალი - უნივერსიტეტის აკადემიური, სამეცნიერო, ადმინისტრაციული და დამხმარე 
პერსონალი, უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტები, უნივერსიტეტთან მომსახურების 
ან/და შრომითი ხელშეკრულებით დაკავშირებული პირები, ასევე პირები, რომლებიც 
სტაჟირებას გადიან უნივერსიტეტში. 

2.6. სიძულვილის ენა - გამოხატვის ყველა ფორმა, რომელიც ავრცელებს, აქეზებს, ხელს 
უწყობს ან ამართლებს რასობრივ შუღლს, ქსენოფობიას, ანტისემიტიზმს ან 
შეუწყნარებლობაზე დაფუძნებულ შუღლის სხვა ფორმებს, ნაციონალიზმის, 
ეთნოცენტრიზმის, დისკრიმინაციისა და უმცირესობათა ან მიგრანტთა მიმართ 
გამოხატული მტრობის ჩათვლით; 

2.7. სტუდენტი - ფიზიკური პირი, რომელიც „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონითა  და უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და 
სწავლობს უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან/და სასერტიფიკატო 
საგანმანათლებლო პროგრამის გასავლელად; 

2.8. სწავლების თავისუფლება - განსახორციელებელი სწავლების, განსაკუთრებით სასწავლო 
გეგმის, სალექციო კურსის, მათი შინაარსობრივი და მეთოდური დაგეგმარების და 
ჩამოყალიბების თავისუფლება, აკადემიური თუ შემოქმედებითი აზრის თავისუფლად 
გამოხატვის უფლება. 

2.9. სწავლის თავისუფლება - სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის ამორჩევის თავისუფლება, 
უფლებას თვითონ განსაზღვროს არჩეული სასწავლო საგნის ძირითადი მიმართულებები 
და სპეციალიზირება. ასევე იცავს მეცნიერული და შემოქმედებითი საკითხების 
თავისუფლად გამოხატვის და დამუშავების უფლებას. 

2.10. უნივერსიტეტი - შპს ალტე უნივერსიტეტი (ს/ნ 202192643)  
 

თავი II 

3. ძირითადი პრინციპები 
3.1. უნივერსიტეტის ფუნქციონირების და საუნივერსიტეტო ცხოვრების  ძირითადი 

პრინციპებია: 

• ყველა სახის დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, შესაბამისად, სამართლიანი და 
თანასწორი მოპყრობა, რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, 
წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან 
წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან 
სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, 
გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა 
ნიშნის მიუხედავად; 

• გარემოს შექმნა, რომელიც გამორიცხავს ნებისმიერი ნიშნით პირის დევნას, იძულებას 
ან/და პირის მიმართ არასასურველ ქცევას; 

• ისეთი ქცევის აღმოფხვრა, რომელიც შეიძლება მიზნად ისახავდეს ან იწვევდეს პირის 
ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების 
შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას;  

• სიძულვილი ენისაგან თავისუფალი გარემოს შექმნა; 

• უნივერსიტეტის პერსონალს ან/და სტუდენტებს შორის ურთიერთპატივისცემაზე, 
ერთმანეთის უფლებებისა და თავისუფლებების აღიარებაზე, ღირსებისა და 
პროფესიული ღირებულებების დაცვაზე დაფუძნებული ურთიერთობის დამკვიდრება; 
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• სასწავლო პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვა და სტუდენტზე ორიენტირებული 
სწავლების უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების ქცევის სრული შესაბამისობა 
კანონმდებლობის ნორმებთან და უნივერსიტეტის რეგულაციებთან; 

• ინფორმაციის საჯაროობა;  

• პირადი და პროფესიული პასუხისმგებლობა; 

• აკადემიური კეთილსინდისიერება; 

• აკადემიური, კვლევის, სწავლებისა და სწავლის თავისუფლება. 
3.2. აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) სამეცნიერო კვლევის თავისუფლებისათვის – საორგანიზაციო საკითხების 

განსაზღვრაში; 

ბ) სწავლების თავისუფლებისათვის – სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების 

გადაწყვეტაში – ლექციების ცხრილის დამტკიცების საკითხებში; 

გ) სწავლის თავისუფლებისათვის – სასწავლო პროცესის ორგანიზების საკითხებში. 

 

თავი III. 

4. უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების ქცევის წესები და ურთიერთობის 
ეთიკური სტანდარტები 

4.1. აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ვალდებულია სისტემატურად იღწვოდეს 
პედაგოგიური და პროფესიული დონის ასამაღლებლად. ამასთან, აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალს ეკისრება მოვალეობა, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ უნივერსიტეტის 
საზოგადოებრივ, თუ სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობაში. სასწავლო პროცესის 
შეუფერხებლად წარმართვის მიზნიდან გამომდინარე ისინი ვალდებული არიან: 

• სასწავლო პროცესი წარმართონ უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებული 
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და შესაბამისი სასწავლო კურსის პროგრამების 
(სილაბუსების) მიხედვით; 

• დარგის ან მეცნიერების შესაბამის სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და პროგრესის 
კვალდაკვალ, პერიოდულად განაახლონ სასწავლო კურსის თემატიკა და სრულყონ 
მისი წარმართვის მეთოდიკა; 

• ლექციაზე, პრაქტიკულ მეცადინეობაზე/სამუშაო ჯგუფში შევიდნენ დროულად, 
ჯეროვან დონეზე მომზადებული და მაქსიმალურად ორგანიზებული. არ დაუშვან 
ლექციის, პრაქტიკული მეცადინეობის დროზე ადრე დამთავრება ან გაცდენა  საპატიო 
მიზეზის გარეშე; 

• სამართლიანად და ობიექტურად შეაფასონ ყველა სტუდენტის ცოდნა; 

• ხელი შეუწყონ გამჭვირვალე აკადემიური გარემოს ფორმირებას, შეიმუშავონ და 
დანერგონ სწავლებისა და შეფასების ისეთ მეთოდები, რაც განაპირობებს 
სტუდენტების აკადემიურ პატიოსნებას და გამორიცხავს პლაგიატს; 

• სტუდენტებს მიაწოდონ ამომწურავი ინფორმაცია სილაბუსის შინაარსის, 
სწავლა/სწავლების მეთოდების და შეფასების სისტემის შესახებ; 

• გამორიცხონ შეფასებაზე ზემოქმედების ფავორიტიზმის, პროტექციონიზმის, სხვა 
მსგავსი ფაქტორებით სტუდენტთა დისკრიმინაცია; 

• უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადებში წარმოადგინოს საგამოცდო საკითხები;  
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• დროულად შეიტანონ ელექტრონულ პროგრამაში უნივერსიტეტის მიერ 
განსაზღვრული წესის შესაბამისად შეფასების ქულები; 

• აწარმოონ სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობა კონსულტაციის ფორმატში; 
 

4.2. ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალის მოვალეობაა უნივერსიტეტში შექმნას 
სასწავლო სამეცნიერო საქმიანობისა და პროფესიული განვითარებისთვის აუცილებელი 
მორალური, ფინანსურ-ეკონომიკური და საყოფაცხოვრებო გარემო. ამ მიზნით ისინი 
ვალდებულნი არიან: 

• დაემორჩილონ უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ წესებს, პროცედურებსა და მოქმედ   
კანონმდებლობას; 

• ეფექტურად გამოიყენონ უნივერსიტეტის ქონება, სამუშაო დრო, ინტელექტუალური 
შესაძლებლობები და სხვა რესურსები; 

• არ გაამჟღავნონ პროფესიული საქმიანობის დროს მიღებული კონფიდენციალური 
ინფორმაცია, გარდა ლეგიტიმური საჭიროებისა. 

4.3. უნივერსიტეტის პერსონალი, რომელიც ემსახურება უნივერსიტეტის მისიის 
განხორციელებას, თავის საქმიანობას უნდა წარმართავდეს კეთილსინდისიერების, 
პატიოსნებისა და ეთიკის მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. მისი ვალდებულებაა, 
სრულად და ხარისხიანად შეასრულოს მასზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; 
სამართლიანად და პატივისცემით მოეპყროს კოლეგებს, სტუდენტებს,  ხელი შეუწყოს  მათ 
საქმიანობასა და პროფესიული განვითარების საქმეში, არ დაუშვას კოლეგისა და 
სტუდენტის არასამართლიანი პიროვნული კრიტიკა, შეურაცხყოფა, დამცირება, 
ცილისწამება, ან ანონიმურად დადანაშაულება. 

4.4. დაუშვებელია პერსონალის მიერ თანამდებობრივი მდგომარეობისა და საკუთარი 
ავტორიტეტის პირადი გამორჩენის მიზნით გამოყენება, კანონით გაუთვალისწინებელი 
შეღავათების და დათმობების მოთხოვნა, რაც მათ კოლეგებსა თუ სტუდენტებს ეთიკური 
დილემის წინაშე დააყენებს; 

4.5. პერსონალის წარმომადგენლებმა თავი უნდა შეიკავონ უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ 
ისეთ საქმიანობაში ჩართვისა თუ ვალდებულებების აღებისაგან, რაც ხელს შეუშლის მათი 
საუნივერსიტეტო მოვალეობების სრულფასოვნად განხორციელებას. 

4.6. დაუშვებელია პერსონალის მხრიდან უნივერსიტეტის სხვა პერსონალისა ან/და 
სტუდენტების პირდაპირი ან/და ირიბი დისკრიმინაცია, შევიწროება, მათ შორის 
სექსუალური ხასიათის შევიწროება, და სიძულვილი ენის გამოყენება. 

4.7. დაუშვებელია უნივერსიტეტის პერსონალის წარმომადგენლის მიერ უნივერსიტეტში 
ალკოჰოლის, ნარკოტიკული საშუალებების, იარაღის შეტანა და მოხმარება, 
უნივერსიტეტში ალკოჰოლური ან/და ნარკოტიკული თრობის მდგომარეობაში 
გამოცხადება, აზარტული თამაშების მოწყობა ან/და აზარტულ თამაშებში ჩართვა, ასევე 
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული არამართლზომიერი ქმედების 
განხორციელება; 

4.8. სტუდენტის მოვალეობაა, პატივი სცეს უნივერსიტეტს, სადაც იგი ცოდნას ეუფლება. 
ისწავლოს, მონაწილეობა მიიღოს ჩატარებულ კვლევებში, დაიცვას კოდექსი და 
უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა რეგულაციების მოთხოვნები, ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის 
ავტორიტეტის ამაღლებას. აღნიშნულიდან  გამომდინარე, იგი ვალდებულია: 

• პატივი  სცეს უნივერსიტეტის პერსონალის წარმომადგენლებსა და სხვა სტუდენტებს, არ 
განახორციელოს მათ მიმართ პირდაპირი ან/და ირიბი დისკრიმინაცია, შევიწროება, 
მათ შორის სექსუალური ხასიათის შევიწროება, და სიძულვილი ენის გამოყენება.; 
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• არ დაუშვას უნივერსიტეტში ალკოჰოლის, ნარკოტიკული საშუალებების, იარაღის 
შეტანა და მოხმარება, უნივერსიტეტში ალკოჰოლური ან/და ნარკოტიკული თრობის 
მდგომარეობაში გამოცხადება, აზარტული თამაშების მოწყობა ან/და აზარტულ 
თამაშებში ჩართვა, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
არამართლზომიერი ქმედება; 

• არ დაუშვას უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მოწევა;  

• ხელი არ შეუშალოს ლექციის, პრაქტიკული მეცადინეობის და/ან გამოცდის პროცესს; 

• პირადი სარგებლის სანაცვლოდ, პერსონალის წარმომადგენლებს არ შესთავაზოს ან 
მოსთხოვოს რაიმე სახის სარგებელი; 

• არ ჩაიდინოს აკადემიური სიყალბე. კერძოდ: 

− გადაიწეროს სხვა სტუდენტის ნამუშევრიდან; 

− სხვა სტუდენტის ნაცვლად ჩააბაროს გამოცდა ან სთხოვოს სხვა პირს მის მაგივრად 
გამოცდის ჩაბარება; 

− სხვა პირის ნამუშევარი წარმოაჩინოს როგორც საკუთარი; 

− შესაბამისი წყაროს მითითების გარეშე მოახდინოს სხვისი ნაშრომის ან გამონათქვამის 
ციტირება; 

− გააყალბოს თავისი საუნივერსიტეტო მონაცემები; 

− მოიპოვოს, გამოიყენოს ან გასცეს კონფიდენციალური ინფორმაცია გამოცდის, 
საგამოცდო საკითხების და/ან ქეისების შესახებ; 

− მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლოს, გაანადგუროს ან შეცვალოს სხვა სტუდენტის 
ნამუშევარი; 

− ხელი შეუშალოს სხვა სტუდენტებს სწავლასა და კვლევის პროცესში საჭირო 
რესურსებით სარგებლობაში, მათ შორის რესურსების დამალვით, 
მართლსაწინააღმდეგო დაუფლებით ან განადგურებით; 

− ხელი შეუწყოს სხვა სტუდენტს აკადემიურ სიყალბეში; 

− მართლსაწინააღმდეგოდ გამოიყენოს ან გააყალბოს კვლევითი სამუშაოების 
ფაქტობრივი ინფორმაცია. 

4.9. უნივერსიტეტის პერსონალი და სტუდენტები ვალდებული არიან დაიცვან კარგი 
მეცნიერული პრაქტიკა.  იმ შემთხვევაში, თუ მეცნიერულ კონტექსტში წინასწარი 
განზრახვით თუ გადაცდომით მცდარი მონაცემები იქნება მოყვანილი, ან მესამე პირის 
კვლევითი მოღვაწეობა ან ინტელექტუალური საკუთრება იქნება ხელყოფილი, სახეზე 
იქნება კარგი მეცნიერული პრაქტიკის დარღვევა, რაც ექვემდებარება რეაგირებას 
უნივერსიტეტის მხრიდან. 

 

თავი IV. 

5. ეთიკის კომიტეტი 
5.1. უნივერსიტეტში კოდექსის შესრულებაზე კონტროლის მიზნით იქმნება ეთიკის კომიტეტი 

(შემდგომში - კომიტეტი), კომიტეტი წარმოადგენს კოდექსის შესრულების 
უზრუნველყოფის და კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირების 
განმახორციელებელ პირველად რგოლს, რომელიც შედგება უნივერსიტეტის  აკადემიური, 
მოწვეული და სამეცნიერო პერსონალის წარმომადგენლებისაგან და ადამიანური 
კაპიტალის და სტუდენტთა წარმატების დეპარტამენტის ხელმძღვანელისაგან. 
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5.2. კომიტეტი იქმნება დირექტორთა საბჭოს მიერ, კომიტეტის შემადგენლობაში შედის 
უნივერსიტეტის თითოეული სკოლიდან თითო წარმომადგენელი, რომელთაც 
დირექტორთა საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენენ შესაბამისი სკოლის დეკანები და 
ადამიანური კაპიტალის და სტუდენტთა წარმატების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 
რომელიც თანამდებობრივად წარმოადგენს კომიტეტის წევრს. 

5.3. კომიტეტის წევრობის კანდიდატთა შერჩევისას (გარდა ადამიანური კაპიტალისა და 
სტუდენტთა წარმატების დეპარტამენტის ხელმძღვანელისა) გათვალისწინებული უნდა 
იყოს შემდეგი მოთხოვნები:  დოქტორის აკადემიური (ან მასთან გათანაბრებული 
სამეცნიერო) ხარისხი და რეფერირებულ  გამოცემებში გამოქვეყნებული არანაკლებ ხუთი 
(5) სამეცნიერო ნაშრომის (მ.შ. თანაავტორობით) არსებობა. 

5.4. კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. კომიტეტის სხდომა 
უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა უმრავლესობა.  

5.5. კომიტეტის მუშაობას და სხდომებს ხელმძღვანელობს კომიტეტის თავმჯდომარე, 
რომელიც აირჩევა კომიტეტის პირველ სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობით, 3 წლის 
ვადით. კომიტეტის პირველ სხდომაზე აირჩევა დამსწრეთა უმრავლესობით 3 წლის ვადით 
კომიტეტის მდივანი, რომელიც ახორციელებს კომიტეტის მუშაობის და სხდომების 
ორგანიზაციულ და ტექნიკურ უზრუნველყოფას. 

5.6. ნებისმიერი მიზეზით უნივერსიტეტში კომიტეტის არ არსების შემთხვევაში, კომიტეტის 
ფუნქციებს ახორციელებს უნივერსიტეტის დისციპლინური საბჭო, რომელიც კოდექსის 
დარღვევის საკითხებს განიხილავს უნივერსიტეტის შინაგანაწესით განსაზღვრული 
პროცედურის შესაბამისად. 

 

6. კომიტეტში საქმის განხილვის პროცედურა 
6.1. კომიტეტი საქმის განხილვას იწყებს ა) საკუთარი (კომიტეტის ერთი ან/და რამდენიმე 

წევრის წინადადებით) ინიციატივით, პერსონალის ან/და სტუდენტის მიერ კოდექსით 
გათვალისწინებული წესების და პირობების შესრულების დარღვევის თაობაზე 
ინფორმაციის მიღების საფუძველზე; ბ) პერსონალის ან/და სტუდენტის განცხადების 
საფუძველზე; და გ) დისციპლინური საბჭოს მიმართვის საფუძველზე კოდექსის 
დარღვევასთან დაკავშირებული საკითხების დეტალური შესწავლის მიზნით. 

6.2. კომიტეტის სხდომები დახურულია, ხოლო კომიტეტის მიერ განხილვის მიმდინარეობისას 
მოპოვებული ინფორმაცია კონფიდენციალური.  

6.3. კომიტეტის მიერ საქმის განხილვის ვადა განისაზღვრება არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო 
დღით. განხილვის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა ეთიკის 
კომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას და გამოსცემს დასკვნას კოდექსის მოთხოვნების 
დარღვევის ფაქტის არსებობის ან არარსებობის შესახებ. კომიტეტის იმ წევრებს, 
რომლებიც არ ეთანხმებიან გადაწყვეტილებას უფლება აქვთ დასკვნას თან დაურთონ 
განსხვავებული აზრი. 

6.4. კომიტეტის გადაწყვეტილებას და დასკვნას ხელს აწერს კომიტეტის თავმჯდომარე. ეთიკის 
კომიტეტის დასკვნა დისციპლინური წარმოების ფარგლებში გადაწყვეტილების მისაღებად 
ეგზავნება უნივერსიტეტის დისციპლინურ საბჭოს.   
 

7. პლაგიატის აღმოფხვრის მექანიზმები 
7.1. ალტე უნივერსიტეტი სასწავლო და კვლევით საქმიანობას აფუძნებს კვლევის 

ეთიკურობისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპზე. დაუშვებელია, სხვისი 
თეორიის, იდეის, აუდიო და ვიდეო მასალის და ა.შ. გამოყენება სათანადო წესით 
დამოწმებისა და ციტირების წესების უგულებელყოფით გამოყენება. აქედან გამომდინარე, 
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უნივერსიტეტი პლაგიატად განიხილავს ყველა იმ შემთხვევას, სადაც ავტორები, 
გაცნობიერებულად ან გაუცნობიერებლად, ახდენენ სხვათა ნააზრევის საკუთარ შრომებში 
უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული  წესით დამოწმების გარეშე მოტანას.  

7.2. პლაგიატის სახეებია:  
7.2.1. პირდაპირი პლაგიატი, როდესაც ხდება სხვისი იდეის კოპირება ავტორის მითითების 

გარეშე; 
7.2.2. წყაროზე დაფუძნებული პლაგიატი, როდესაც მითითებების რაოდენობის გაზრდის 

მიზნით ხდება არასწორ ან არარსებულ წყაროზე მითითება ან მეორადი წყაროს 
გამოყენებისას მხოლოდ პირველადი წყაროს მითითება;  

7.2.3. თვითპლაგიატი, როდესაც ხდება ავტორის ძველი ნამუშევრების ახლად წარმოჩენა; 
7.2.4. მოზაიკური პლაგიატი, სხვადასხვა ავტორის მასალებით შექმნილი ნაშრომი, რომელიც არ 

შეიცავს დამოუკიდებელი კვლევის კომპონენტს. მოზაიკური პლაგიატის დროს, 
შესაძლებელია ნაშრომის ბოლოს მითითებული იყოს ავტორ(ებ)ის ვინაობა, მაგრამ 
ტექსტის ანალიზისას შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელია ავტორის მოსაზრება და 
რომელია ციტირება ან პერეფრაზი;  

7.2.5. პერეფრაზირებული პლაგიატი, ყველაზე რთულად დასადგენი ფორმა, როდესაც ხდება 
ორიგინალი ნაშრომის სინონიმებით შეცვლა;  

7.2.6. არაინფორმირებული პლაგიატი, ასეთ დროს შესაძლოა პირს არ ჰქონდეს გამიზნული 
სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების მითვისება, მაგრამ დაუდევრობის ან არასაკმარისი 
ინფორმაციის გამო, არასწორად მოხდეს ციტირების სტანდარტების დაუცველობა;  

7.2.7. სტუდენტებისა და აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის ცნობიერების 
ამაღლების და პლაგიატის პრევენციის, ასევე პლაგიატის გამოვლენის და პლაგიატზე 
რეაგირების  მიზნით, უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს შემდეგი მექანიზმები: 

• სასწავლო პროგრამების სილაბუსებში ჩადებულია შესაბამისი პუნქტი, რომელიც 
ითვალისწინებს  სწავლების პროცესში სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლებას - სხვათა 
ინტელექტუალური შრომის პატივისცემას და მათი ნააზრევის ან სხვა შემოქმედებითი 
და კვლევითი პროდუქტის საკუთარ კვლევებში ადეკვატური წესით დამოწმების 
საჭიროებას;  

• ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურებზე ისწავლება შესაბამისი 
ზოგადსაუნივერსიტეტო კურსები (,,ზეპირი და წერითი   კომუნიკაცია“, ,,აკადემიური 
წერა“ ან სხვ.), რომლის ფარგლებში სტუდენტები სწავლობენ პლაგიატისგან თავის 
არიდების გზებს, ბიბლიოგრაფიული მონაცემებისა და წყაროების შესაბამისი სტილით 
დამოწმების  (ციტირება, რეზიუმირება და პარაფრაზირება)  წესებს;  

• ყოველი აკადემიური წლის დასაწყისში, სტუდენტებს, აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალს წერილობითი სახით ეგზავნება ინფორმაცია პლაგიატის არსის, მისი 
პრევენციისა და პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ 
დაწესებული სანქციების შესახებ; 

• უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს აკადემიური ნაშრომების (რეფერატები, 
საბაკალავრო და სამაგისტრო) გაფორმების ერთიანი უნიფიცირებული  წესები. 
აღნიშნული  წესები განთავსებულია ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია  ნებისმიერი  
მსურველისთვის;  

• საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების შეფასების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
კრიტერიუმს წარმოადგენს  ციტირების ტექნიკა და ნაშრომის ორიგინალობა; 

• იყენებს პლაგიატის აღმომჩენ ელექტრონულ პროგრამას, რომლის მეშვეობითაც ხდება 
ტექსტების შედარება და პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენა.  
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7.3. პლაგიატის შეფასებისას გათვალსიწინებული იქნება აკადემიური გადაცდომის ხარისხი: 
Საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომების/პროექტების შემთხვევაში მსუბუქ აკადემიურ 
გადაცდომად ითვლება ნაშრომის არაუმეტეს 20% მოცულობის გამოყენება წყაროს 
მითითების გარეშე; საშუალო აკადემიურ გადაცდომად ითვლება ნაშრომის არაუმეტეს 21-
დან 40% მოცულობის მასალის გამოყენება წყაროს მითითების გარეშე; უხეშ აკადემიურ 
გადაცდომად ითვლება მოპარული, ნაყიდი ან სხვადასხვა არხიდან გადმოწერილი სხვისი 
ინტელექტუალური საკუთრების მითვისება, მონაცემების/კვლევის შედეგების გაყალბება 
ან ნაშრომის მოცულობის 40%-ზე მეტი ინფორმაციის გამოყენება წყაროს მითითების 
გარეშე; სხვა ნაშრომების (შუალედური და დასკვნითი გამოცდის ნაშრომები, 
მაღალქულიანი (10 და მეტი)  პრეზენტაცია, რეფერატი, ესე, პროექტი და სხვ.) შემთხვევაში 
უხეშ აკადემიურ გადაცდომად ითვლება 35% და მეტი მასალის გამოყენება წყაროს 
მითითების გარეშე.  

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის ან პერსონალის შრომებში გამოვლინდა პლაგიატი, 
გამოიყენება შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

• Სტუდენტთან მიმართებით - მსუბუქი აკადემიური გადაცდომა ითვლება დასაშვებად; 
საშუალო აკადემიური გადაცდომის შემთხვევაში სტუდენტს განესაზღვრება ვადა 
(არაუმეტეს 10 დღისა)  დარღვევის გამოსასწორებლად. აღნიშნული ვადის გასვლის 
შემდეგ, რედაქტირებული ნაშრომის არწარმოდგენის შემთხვევაში, სტუდენტი 
ფასდება 0 ქულით; უხეში აკადემიური გადაცდომის შემთხვევაში სტუდენტის ნაშრომი 
ფასდება 0 ქულით. პლაგიატის ხელმეორედ დაფიქსირების შემთხვევაში სტუდენტის 
მიმართ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა 
- სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ეთიკის კომიტეტის/დისციპლინური საბჭოს 
გადაწყვეტილებით; 

• პერსონალის შემთხვევაში - შესაძლებელია პერსონალის მიმართ გამოყენებული იქნას 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის საყვედურის გამოცხადება, თუ ეს 
პლაგიატის პირველი შემთხვევაა, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში - შესაბამისი 
ხელშეკრულების შეწყვეტა. 

7.5. კოდექსის 7.4 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების გამოყენება შეიძლება 
გასაჩივრდეს ეთიკის კომიტეტის წინაშე. 
 

თავი V 

8. დასკვნითი დებულებანი 
8.1. კოდექსით გათვალისწინებული წესების დარღვევისათვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა, დისციპლინური წარმოების წესები, ასევე წახალისების ნორმები, 
განისაზღვრება წინამდებარე კოდექსით და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით. 

8.2. კოდექსი ძალაში  შედის უნივერსიტეტის დირექტორთა საბჭოს   მიერ დამტკიცებისთანავე 
და მას არ გააჩნია უკუქცევითი ძალა. 

8.3. კოდექსის ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვლება უნივერსიტეტში, 
კოდექსის დამტკიცების მომენტისათვის, მოქმედი ეთიკის კოდექსი. 

8.4. კოდექსი განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. ასევე, კოდექსის 
ხელმისაწვდომობა პერსონალისა და სტუდენტებისათვის დამატებით 
უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტის მოქმედი სასწავლო პროცესის მართვის 
ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით, სადაც ატვირთულია კოდექსის სრული ტექსტი. 
პერსონალის ცალკეული წარმომადგენლებისათვის, რომელთაც არ აქვთ დაშვება 
სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, კოდექსის ხელმისაწვდომობა 
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უზრუნველყოფილია  შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების დროს მათთვის კოდექსის 
მოთხოვნების გაცნობით.  
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ალტე უნივერსიტეტის 
ეთიკის კოდექსი 

 

დანართი 1  

დამოწმების ნიმუშები1: 
 
სტანდარტები ბიბლიოგრაფიის შედგენისათვის 
წიგნის ან მონოგრაფიის გამოყენების შემთხვევაში: 

• ავტორის სახელი და გვარი, 

• სათაური 

• გამოცემის ადგილი:  

• გამომცემელი,  

• წელი  

• გვერდი  

• ნიმუში  
1. არნოლდ გეგეჭკორი, კავკასია - ბუნების საგანძური (თბილისი: მერიდიანი, 2007), 27. 
2. Philip Ball, Bright Earth: Art and the Invention of Color (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 140. 
დამოწმება ტექსტში 
(გვარი წელი, გვერდი) 
(Gates 2004, 6-18) 
(ჩიქობავა1965) 
თუ ვიმოწმებთ წიგნს, რომელსაც ჰყავს  ორი ან სამი ავტორი  

• პირველი ავტორის გვარი, სახელი,  

• მეორე ავტორის სახელი, გვარი და მესამე ავტორის სახელი გვარი.  

• წელი. 

• სათაური. 

• გამოცემის ადგილი:  

• გამომცემელი. 
ნიმუში:   
1. კეკელიძე, კორნელი და ალექსანდრე ბარამიძე. Ძველი ქართული ლიტერატურის 
ისტორია: V-XVIII სს. თბილისი:  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987. 
2.  Appleby, Joyce, Lynn Hunt, and Margaret Jacob. Telling the truth about history. New York: W.W. 
Norton & Company,  
1994. 
დამოწმება ტექსტში: 
(გვარი და გვარი წელი, გვერდი) 
(კეკელიძე და ბარამიძე 1987, 45); 
(Appleby, Hunt and Jacob 2005) 
სამეცნიერო ჟურნალების სტატია 
დამოწმება ბიბლიოგრაფიაში: 

• ავტორის გვარი, სახელი. 

• ჟურნალის გამოსვლის წელი.  
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• სტატიის სათაური.  

• ჟურნალის სახელწოდება, 

• № ნომერი: 

• გვერდები. 
ნიმუში 
1. ბუთხუზი, ნათია.2016. ლოგისტიკური პროცესების აუთსორსინგი.  თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული #7:71-74 
2. eattie, J.M. 1974. The pattern of crime in England, 1660-1800. Past and Present, no. 62:47-95. 
დამოწმება ტექსტში: 
(გვარი წელი, გვერდი) 
(ბუთხუზი 2016, 71) 
(Beattie 1974, 90)           
ინტერნეტში განთავსებული მასალა 
ბიბლიოგრაფიაში: 

• გვარი, სახელი.  

• წელი. 

• სათაური. 

• გამოცემის ადგილი: 

• გამომცემელი. URL მისამართი  

• (წვდომის თარიღი) 
ნიმუში: 
ჯორჯაძე არჩილ 2010. წერილები. თბილისი: ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 
https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/samsaxurebi-da-servisebi-7/gamomcemloba1/cignebi/archil-
djordjadze-werilebi.page (1.05.2016) 
Samora, Julian and Patricia Vandel Simon. A History of the Mexican-American People. Rev. ed. East 
Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State University, 2000. 
http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MexAmHist/chapter14.html#six (19.12.2005). 

ტექსტში: 
(გვარი წელი) 
(Samora and Simon 2000). 
(ჯორჯაძე 2010) 
სახელისუფლებო დოკუმენტების გამოყენების შემთხვევაში: 

• მთავრობის (ქვეყნის, ქალაქის, ოლქის ან სხვა ერთეულის) და ხელისუფლების ორგანოს 
(საკანონმდებლო ორგანოს, აღმასრულებელი დეპარტამენტის, სასამართლო ბიუროს, 
საბჭოს, კომისიის ან კომიტეტის) სახელწოდება, რომელმაც გამოსცა დოკუმენტი;  

• დოკუმენტის ან კრებულის სათაური, თუ ასეთი არსებობს (როგორც წესი, დახრილი 
შრიფტით);  

• ავტორის, რედაქტორის ან შემდგენლის სახელი და გვარი, თუ მითითებულია;  

• ანგარიშის ნომერი ან სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია;  

• მონაცემები პუბლიკაციის შესახებ: გამოცემის ადგილი და გამომცემლის სახელწოდება 
(აშშ-ის ფედერალური მთავრობის მიერ გამოცემული აქ განხილული ყველა 
პუბლიკაციისთვის გამოიყენეთ აღნიშვნები Washington, DC, და Government Printing Office), 
გამოქვეყნების თარიღი;  

• გვერდის ნომრები ან ადგილის დასადგენი სხვა მონაცემები, თუ საჭიროა  
 

https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/samsaxurebi-da-servisebi-7/gamomcemloba1/cignebi/archil-djordjadze-werilebi.page
https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/samsaxurebi-da-servisebi-7/gamomcemloba1/cignebi/archil-djordjadze-werilebi.page
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jsri.msu.edu%2Fmuseum%2Fpubs%2FMexAmHist%2Fchapter14.html%23six&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGONUHK8fn_zRQGNDy7a2BURg0VVw
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ნიმუში 
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
625-ე მუხლის მიზნებისათვის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის და მსესხებელზე დაკისრებული 
ფინანსური ხარჯების განმარტების თაობაზე №136/04 . თბილისი 2017 წლის 26 სექტემბერი   
Food Security Act of 1985, HR 2100, 99th Cong., 1st sess., Congressional Record 131, no. 132, daily ed. 
(October 8, 1985): H 8353-8486. 
  ტექსტში,  
1. (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მიზნებისათვის ეფექტური საპროცენტო 
განაკვეთის და მსესხებელზე დაკისრებული ფინანსური ხარჯების განმარტების თაობაზე 2017, 14) 
2. (Food Security Act of 1985, Record 131, no. 132) 

 


