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პროფესიული სტუდენტი

შპს კეონი აკადემიის პროფესიული სტუდენტი (შემდგომში
სტუდენტი) არის პირი, რომელიც აკადემიაში ჩარიცხულია
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად დირექტორის ბრძანებით პროფესიულ
საგანამანათლებლო პროგრამაზე



პროფესიული სტუდენტის 
უფლებები:

• იღიაროს წინარე ფორმალური განათლების ;

• მიიღოს ხარისხიანი პროფესიული განათლება;

• საქართველოს კანონმდებლობითა და აკადემიის
სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესებით ისარგებლოს
აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, საინფორმაციო
საშუალებებით, ბიბლიოთეკითა და სხვა სასწავლო
რესურსებით;



პროფესიული სტუდენტის 
უფლებები:

• სასწავლო პროცესის მენეჯერის, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერის,
პროგრამის ხელმძღვანელის და პროფესიული განათლების
მასწავლებლისგან მიიღოს სათანადო კონსულტაცია და
მხარდაჭერა აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად;

• პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების ან
პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან ერთ-ერთი
კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში, აგრეთვე პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში დაასრულოს
სწავლა იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე,
რომელზედაც სწავლობს, ან ისარგებლოს პროფესიული
სტუდენტის მობილობის უფლებით;



პროფესიული 
სტუდენტის უფლებები:

• საკუთარი ინტერესების შესაბამისად დააფუძნოს პროფესიული და სხვა 
სტუდენტური ორგანიზაციები ან/და გაერთიანდეს მასში;

• ისარგებლოს მობილობის უფლებით;

• საჭიროების შემთხვევაში ისარგებლოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით ;

• მონაწილეობა მიღოს აკადემიაში ორგანიზებულ ექსტრაკურიკულურ აქტივობებში;

• წარადგინოს საკუთარი ინიციატივა. ამისთვის საინიციატივო ჯგუფი/ინიციატორი
განცხადებით მიმართავს აკადემიის ადმინისტრაციას. განცხადებას თან უნდა
ერთვოდეს დანართი განსახორციელებელი ინიციატივის შესახებ, სადაც გაწერილი
უნდა იყოს ინიციატივის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი, შესრულების
ვადები და საჭირო რესურსები; განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში
აკადემიის ადმინისტრაცია განიხილავს შემოსულ წინადადებებს და აცნობებს
ინიციატორს მიღებულ გადაწყვეტილება;



ფორმალური განათლების 
აღიარება

• ფორმალური განათლების აღიარებისთვის სტუდენტმა სტატუსის
მოპოვებიდან ერთი კვირის განმავლობაში უნდა მიმართოს აკადემიას
განცხადებით ფორმალური განათლების აღიარების შესახებ.

• პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია მოითხოვოს ფორმალური
განათლების აღიარება საგანამანთლებლო პროგრამის ფარგლებში
ერთხელ; ფორმალური განათლების აღიარების პროცესი მოიცავს
შემდეგ ეტაპებს:

• სტუდენტის მიერ დაწესებულებისთვის განცხადების წარდგენა;
• კომისიის მიერ განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის

განხილვა/ შეფასება;
• კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება;



ფორმალური განათლების 
აღიარება

• აკადემიის დირექტორის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემა;

• ფორმალური განათლების აღიარების ვადააა 1 თვე. ფორმალური
განათლების აღიარება ფასიანია. ფასი განისაზღვრება ასაღიარებელი
სწავლის შედეგების მიხედვით;

• ერთიდან ოთხი სწავლის შედეგის ჩათვლით აღიარების საფასურია 100
ლარი. ყოველი შემდგომი სწავლის შედეგის აღიარებისთვის ემატება 10
ლარი;

• აღიარებული მოდულის/სწავლის შედეგის საფასური გამოაკლდება
პროფესიული სტუდენტის მიერ გადასახდელ სწავლის ღირებულებას;



პროფესიული სტუდენტის 
სტატუსის შეჩერება

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლებია:

• პირადი ან/და კანონიერი წარმომადგენლის(არასრულწლოვნის 
შემთხვევაში) წერილობითი განცხადება მიზეზის მითითებით,  
მიზეზის შინაარსი არ შეიძლება გახდეს პროფესიული 
სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერებაზე უარის თქმის 
საფუძველი;

• პროფესიული სტუდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის 
აღძვრა, სასამართლოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების 
გამოტანამდე;

• მობილობის ფარგლებში სხვა სასწავლებელში გადასვლის შესახებ 
განცხადების დარეგისტრირება;



პროფესიული სტუდენტის 
სტატუსის შეჩერება

• ფინანსური დავალიანების დადგენილ ვადებში
გადაუხდელობა;

• სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის
კრედიტების 50%-ზე ნაკლების აუთვისებლობა პროგრამის
განხორციელების ძირითად ვადებში; პროფესიულ სტუდენტს
სტატუსი შესაძლოა შეუჩერდეს 3 წლამდე ვადით. ამ ვადაში
სტატუსის აღდგენის გადაწყვეტილების მიუღებლობის
შემთხვევაში, მას უწყდება პროფესიული სტუდენტის
სტატუსი;



პროფესიული სტუდენტის 
სტატუსის შეჩერება

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში
სწავლისათვის გადახდილი თანხა პროფესიულ სტუდენტს
უკან არ უბრუნდება. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის
აღდგენის შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს ჩაეთვლება
სტატუსის შეჩერებამდე სწავლის გადახდილი საფასური.



პროფესიული სტუდენტის 
სტატუსის შეწყვეტა

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა პროფესიული
სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია:
• პირადი ან/და კანონიერი წარმომადგენლის(არასრულწლოვნის

შემთხვევაში) წერილობითი განცხადება მიზეზის მითითებით,
მიზეზის შინაარსი არ შეიძლება გახდეს პროფესიული
სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერებაზე უარის თქმის
საფუძველი;

• აღდგენილი პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის
შეჩერების გარემოების ხელმეორედ დადგომა;

• პროფესიული სტუდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეზე
გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;



პროფესიული სტუდენტის 
სტატუსის შეწყვეტა

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის
შეწყვეტის საფუძვლებია:

• აკადემიის ადმინისტრაციის/მიმღები კომისიისათვის ისეთი ყალბი დოკუმენტის, ან
არასწორი ინფორმაციის წარდგენა, ან ისეთი ინფორმაციის წარუდგენლობა, რაც
გავლენას იქონიებდა პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ დადებითი
გადაწყვეტილების მიღებაზე;

• საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამის დასრულება;

• სასწავლო პროცესის დაწყებიდან 2 კვირის განმავლობაში ადმინისტრაციული
რეგისტრაციის გაუვლელობა და გამოუცხადებლობა;

• სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტების 50%-ის ან მეტის
აუთვისებლობა პროგრამის განხორციელების ძირითად ვადებში;

• სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 2 წლის ვადაში სტატუსის აღუდგენლობა;



პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 
აღდგენა

• სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია პროფესიული სტუდენტის განცხადების
საფუძველზე და პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ გამოიცემა
დირექტორის ბრძანება და განხორციელდება შესაბამისი მონაცემების შეტანა პროფესიულ
სტუდენტთა რეესტრში;

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია იმავე პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, თუ სასწავლებელი განახორციელებს მიღებას შემდეგ
ნაკადზე;

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს
ჩაეთვლება სტატუსის შეჩერებამდე ათვისებული კრედიტები და სწავლის გადახდილი
საფასური;

• იმ შემთხვევაში, თუ ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზედაც ირიცხებოდა
პროფესიული სტუდენტი მისთვის სტატუსის აღდგენის მომენტისათვის გაუქმებულია, ან
შეცვლილია პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს სხვა
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზე დაშვების წინაპირობასაც აკმაყოფილებს, ან
მობილობით გადავიდეს სხვა დაწესებულებაში აკადემიის შიდა სამართლებრივი აქტების
შესაბამისად.



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
გაუქმების შემთხვევაში პრფესიული სტუდენტის 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 
მექანიზმი

• პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების 
შემთხვევაში, დაწესებულება ვალდებულია ხელი შეუწყოს 
პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით 
უზრუნველყოფას შემდეგი მექანიზმების გამოყენებით:

• მისცეს მიმდინარე საფეხურის/დონის დასრულების 
შესაძლებლობა გასაუქმებელი საგანამანათლებლო პროგრამის 
სტუდენტებს. ამ შემთხვევაში საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
მიღება არ ხორციელდება.



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების 
შემთხვევაში პრფესიული სტუდენტის შემდგომი 

განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმი

• ხელი შეუწყოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის
პროცესს. ასეთი შემთხვევებისათვის დაწესებულება აფორმებს
ხელშეკრულებას სხვა საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან, რომლებიც ახორციელებენ
ანალოგიურ/მსგავს პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამებს.



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
გაუქმების შემთხვევაში პრფესიული სტუდენტის 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 
მექანიზმი

• შესთავაზოს პროფესიულ სტუდენტს ამავე ან სხვა
დაწესებულებაში, იმავე ან მსგავსი მიმართულებისა და
სპეციალობის ფარგლებში განხორციელებულ სხვა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლა მობილობის წესით;

• უზრუნველყოს სტუდენტების ინფორმირება სხვა პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ რეალიზებული
რელევანტური საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ;

• გააცნოს სტუდენტს მოქმედი კანონმდებლობით
გათვალისწინებული მობილობის წესი, ვადები და პირობები;



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
გაუქმების შემთხვევაში პრფესიული სტუდენტის 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმი

• საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების
შემთხვევაში,ან პროფესიული საგანმანათლებლო
სტანდარტიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაციის ამოღების,
შემთხვევაში, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში აკადემია პროფესიულ
სტუდენტს წერილობით ატყობინებს აღნიშნულ
ინფორმაციას;



ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმა

• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მუშავდება კონკრეტული
პირისთვის ან პირთა ჯგუფისთვის, იმ შემთხვევაში როდესაც
გამოთქვამენ სურვილს ან დგება ამის საჭიროება, კერძოდ:

• პროფესიულ სტუდენტს აღენიშნება სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროება, როდესაც რეგულარულად
საჭიროებს განსხვავებულ მიდგომებს სწავლისას და შეფასებისას;

• პროფესიული სტუდენტი ხანგრძლივი ავადმყოფობის ან სხვა
ობიექტური მიზეზის გამო, დროებით საჭიროებს სპეციალური
საგანმანათლებლო რეჟიმს/ისგ-ს;

• პროფესიული სტუდენტი სარგებლობს მობილობით (შიდა და
გარე);



ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

• ფორმალური განათლების ნაწილობრივი აღიარების/დადასტურების
შემთხვევაში;

• სტატუსს შეჩერებული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენის
შემთხვევაში;

• თუ სტუდენტმა დამატებითი გამოცდის შედეგის გათვალისწინებით,
ვერ მიიღო დადებითი შეფასება;

• არარენტაბელური ჯგუფის ფორმირების შემთხვევაში, როცა კოლეჯი
ვალდებულია სტუდენტს გაატაროს აღნიშნული კომპონენტი

• პროგრამის შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში;
• მიღებული არაფორმალური განათლების აღიარების საფუძველზე

დარჩენილი კომპონენტის გავლის შემთხვევაში;



მობილობა

• გარე მობილობისა და შიდა მობილობის (შემდგომში – მობილობა)
უფლება აქვს პირს, რომელმაც პროფესიული სტუდენტის
სტატუსი მოიპოვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით და რომელიც მობილობის განხორციელების მომენტისთვის
არის ამ დაწესებულების პროფესიული სტუდენტი.

• მობილობის უფლება ასევე აქვს პირს, რომელსაც მობილობის
განხორციელების მომენტისთვის შეჩერებული აქვს პროფესიული
სტუდენტის სტატუსი. მობილობის უფლება პროფესიულ
სტუდენტს წარმოეშობა მხოლოდ იმ პროგრამაზე, რომელზე
დაშვების წინაპირობასაც ის აკმაყოფილებს.



პროფესიული სტუდენტის 
შეფასება

სწავლის შედეგების შეფასებისას გამოიყენება
არადიფერენცირებული მიდგომა, რაც გულისხმობს სწავლის
შედეგის სრულად დადასტურებას და ფასდება შემდეგნაირად:
„სწავლის შედეგები დადასტურდა“ ან „სწავლის შედეგი არ
დადასტურდა“.მოდულის შესაბამისი კრედიტის მისაღებად
დადებითად უნდა შეფასდეს მოდულით მისაღწევი ყველა
სწავლის შედეგი.



პროფესიული სტუდენტის 
შეფასება

სწავლის შედეგი მიღწეულად ითვლება, თუ პროფესიული
სტუდენტი (შესაფასებელი პირი) დადებითად შეფასდა
შეფასების ყველა კრიტერიუმის მიხედვით. .შეფასების
პროცესის განხორციელებამდე არანაკლებ ერთი კვირით ადრე
სასწავლო პროცესის მენეჯერი/პროფესიული განათლების
მასწავლებელი პროფესიულ პროფესიულ სტუდენტებს აცნობს
შეფასების პროცესის განხორციელების წესებს და
რეგულაციებს;



პროფესიული სტუდენტის 
შეფასება

შეფასების პროცესის დაწყების წინ პროფესიულ სტუდენტებს
სასწავლო პროცესის მენეჯერი/პროფესიული განათლების
მასწავლებელის მიერ უტარდებათ ქცევის წესების შესახებ
ინსტრუქტაჟი. ინსტრუქტაჟის მოსმენის შემდეგ ყველა
პროფესიული პროფესიულ სტუდენტისთვის ერთდროულად
დაიწყება შეფასების დროის ათვლა. შეფასების პროცესის
ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით, პროფესიული
პროფესიულ სტუდენტი ვალდებულია შეფასების პროცესზე:
გამოცხადდეს შეფასების დაწყების განსაზღვრულ დროს ;



პროფესიული სტუდენტის 
შეფასება

შეფასების მსვლელობისას პროფესიულ სტუდენტს ეკრძალება: ა)
მობილური ტელეფონის, ან სხვა ელექტრონული აპარატურის
გამოყენება(გარდა იმ შემთხვევებისა თუ ეს ეფასების წესით არის
დაშვებული);

ბ) შეფასების პროცესის დამხმარე მასალის – სახელმძღვანელოების,
ჩანაწერების, ფურცლების და სხვ. გამოყენება(გარდა იმ
შემთხვევებისა თუ ეს შეფასების წესით არის დაშვებული);

გ) გადალაპარაკება, დახმარების გაწევა ან მიღება რაიმე ფორმით,
სხვა პროფესიულ პროფესიულ სტუდენტისათვის რაიმე ფორმით
ხელის შეშლა;



პროფესიული სტუდენტის 
შეფასება

ზემოთ აღწერილი მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში
პროფესიულ სტუდენტს მიეცემა გაფრთხილება, ხოლო დარღვევის
განმეორებისას მას განათავსებენ დანარჩენი პროფესიულ
სტუდენტებისგან განცალკევებით, ამ დებულებით
გათვალისწინებული შეფასების პროცესის პირობების დაცვით ან მას
დაატოვებინებენ შეფასების სივრცეს. გაფრთხილების გარეშე
პროფესიულ სტუდენტის შეფასებიდან მოხსნა შესაძლებელია
მხოლოდ უხეში დარღვევის შემთხვევაში. ამ შემთხვევებში
პროფესიულ სტუდენტის მიერ საშეფასებო სივრცის დატოვება
ფორმდება ოქმით, აკადემიის დირექტორის ინდივიდუალური
აქტით.



პროფესიული სტუდენტის 
შეფასება

შეფასების დროის ამოწურვამდე მიცემული დავალების(ტესტი,
პრაქტიკული დავალება) შესრულების შემთხვევაში, პროფესიულ
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, დატოვოს შეფასების
ადგილი;
შეფასების პროცესის ჩატარებიდან ერთი სამუშაო დღის ვადაში
პროფესიული განათლების მასწავლებელი შევსებულ უწყისს
წარუდგენს სასწავლო პროცესის მენეჯერს;
პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია შეფასების პროცესის
ჩატარებიდან ორ სამუშაო დღეში მიიღოს ინფორმაცია სწავლის
შედეგის დადასტურება/არ დადასტურების შესახებ სასწავლო
პროცესის მენეჯერისგან ან უშუალოდ მოდულის
განმახორციელებელი პირისგან;



განმეორებითი შეფასება

თუ პროფესიულმა სტუდენტმა სწავლის შედეგის შეფასების
პროცესის მიმდინარეობა არასამართლიანად ჩათვალა,
შეფასების პროცესის დასრულებისთანავე განცხადებით უნდა
მიმართოს სასწავლო პროცესის მენეჯერს. განცხადებაში უნდა
იყოს დაფიქსირებული კონკრეტული დარღვევები და
პროფესიული სტუდენტის მოთხოვნა , წინააღმდეგ
შემთხვევაში განცხადება არ განიხილება;

განმეორებით გამოცდაზე დაშვების მიზნით პროფესიული
სტუდენტი განაცხადით მიმართავს სასწავლო პროცესის
მენეჯერს:



განმეორებითი შეფასება

ა) წინაპირობიანი მოდულის შემთხვევაში მოდულის დაწყებამდე მინიმუმ სამი კვირით
ადრე;

ბ) სხვა მოდულების შემთხვევაში პროგრამის დასრულებამდე მინიმუმ სამი კვირით
ადრე;

გ) სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ბოლო მოდულის შემთხვევაში შეფასების
ჩატარებიდან ერთი კვირის ვადაში ;

განაცხადის განხილვის და დაკმაყოფილების შემთხვევაში გამოიცემა დირექტორის
ბრძანება პროფესიული სტუდენტის განმეორებით შეფასებაზე დაშვების შესახებ.
ბრძანების საფუძველზე სასწავლო პროცესის მენეჯერი პროფესიული განათლების
მასწავლებელთან და პროფესიულ სტუდენტთან შეთანხმებით ნიშნავს განმეორებითი
შეფასების თარიღს. განმეორითი შეფასება წინაპირობიანი მოდულის შემთხვევაში
მოდულის დაწყებამდე მინიმუმ 3 დღით ადრე უნდა ჩატარდეს; სხვა მოდულების
შემთხვევაში პროგრამის დასრულებიდან მაქსიმუმ 2 კვირის ვადაში;



განმეორებითი შეფასება

განმეორებით შეფასებაზე გასვლის უფლება პირს ეძლევა
ორჯერ, ორივეჯერ უარყოფითი შედეგების მიღების
შემთხვევაში პროფესიული პროფესიულ სტუდენტი
ვალდებულია ხელმეორედ გაიაროს მოდულის
დაუდასტურებელი სწავლის შედეგ(ებ)ი;

განმეორებით შეფასებაზე წერილობითი გამოკითხვის
შემთხვევაში(დახურული ტესტების დროს) იცვლება შეფასების
ინსტრუმენტის შინაარსი;



აპელაციის პროცედურა

• თუ პროფესიულმა სტუდენტმა შეფასების შედეგი არასამართლიანად
ჩათვალა, მან შეფასების პროცესის დასრულებიდან მაქსიმუმ 2 სამუშაო დღის
ვადაში უნდა მიმართოს განცხადებით სასწავლო პროცესის მენეჯერს.
განცხადებაში დაკონკრეტებული უნდა იყოს ის კრიტერიუმი/კრიტერიუმები,
რომელთა შეფასებასაც არ ეთანხმება პროფესიული სტუდენტი და მოითხოვოს
გადასინჯვა ;

• სასწავლო პროცესის მენეჯერი განცხადების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის
ვადაში: წარუდგენს ინფორმაციას დირექტორს, რომელიც ინფორმაციის
მიღებიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა გამოსცემს ბრძანებას
სააპელაციო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, რომლის შემადგენლობაში
შევა შესაბამისი დარგის პროფესიული განათლების მასწავლებელი/მოწვეული
პირი, რომელიც არ მონაწილეობდა შეფასების პროცესში, ხარისხის
უზრუნველყოფის მენეჯერი. კომისია უნდა შეიკრიბოს ბრძანების
გამოცემიდან არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღისა.



აპელაციის პროცედურა

• კომისია  შესაბამისი ბრძანების გამოცემიდან  ერთ სამუშაო 
დღეში იკრიბება და განიხილავს პროფესიული სტუდენტის 
საჩივარს და  შეფასების მტკიცებულებებს.  კომისამ შეიძლება 
მიიღოს შემდეგი გადაწყვეტილებებიდან ერთ-ერთი:

• ა) ძალაში დატოვოს პროფესიული სტუდენტის შეფასება;

• ბ ) მიიღოს გადაწყვეტილება პროფესიული სტუდენტის 
სწავლის შედეგის/შედეგების  დადებითად შეფასების შესახებ;



აპელაციის პროცედურა

აღნიშნული პროცედურის დასრულების შემდეგ პროფესიული
სტუდენტის შეფასების მტკიცებულება, აპელაციის კომისიის დასკვნასთან
(რომელსაც ხელს აწერს აპელაციის კომისიის ყველა წევრი) ერთად,
უბრუნდება სასწავლო პროცესის მენეჯერს, რომელიც საჭიროების
შემთხვევაში უზრუნველყოფს შესაბამისი დასკვნის შედეგის ასახვას
უწყისში და პროფესიულ სტუდენტისთვის გადაწყვეტილების გაცნობას
ერთი სამუშაო დღის ვადაში, ელექტრონული ფოსტის/ან/და ზეპირი
კომუნიკაციის/ან/და წერილობითი კომუნიკაციის საშუალებით.
განმეორებითი გამოცდის დანიშვნის საჭიროების შემთხვევაში სასწავლო
პროცესის მენეჯერი განსაზღვრავს შედეგის/შედეგების განმეორებით
დადასტურების თარიღს, რომელიც წინაპირობიანი მოდულის
შემთხვევაში მის დაწყებამდე მინიმუმ 3 დღით ადრე ჩაინიშნება, ხოლო
სხვა მოდულების შემთხვევაში პროგრამის დასრულებამდე. კომისიის
გადაწყვეტილება საბოლოოა და შეძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.



პროფესიული სტუდენტის 
ვალდებულებები 

• დაიცვას აკადემიაში არსებული დისციპლინა, აკადემიის დებულება,
შინაგანაწესი და მათთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
მოთხოვნები; მიზანმიმართულად არ გაავრცელოს საეჭვო, გადაუმოწმებელი
ან/და მცდარი ინფორმაცია;

• არ დაუშვას აკადემიის კომპიუტერული ქსელიდან არაკეთილსაიმედო ვებ–
რესურსებით სარგებლობა, რომელიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს ქსელში
კომპიუტერული ვირუსების გავრცელებასა და კომპიუტერული ტექნიკის
მწყობრიდან გამოსვლას;

• არ დაუშვას არასაკმარისი ან არასარწმუნო ინფორმაციაზე დაყრდნობით
გადაწყვეტილებების მიღება და შესაბამისი ქცევა;

• ჰქონდეს მოწესრიგებული იერსახე და სამუშაო/სასწავლო დღეებში ატაროს
საქმიანი გარემოსთვის შესაფერისი სამოსი და დაიცვას ჰიგიენა. შეასრულოს
აკადემიის დირექტორის მითითებები, დირექტივები , ინსტრუქციები და ა.შ.;



პრეზენტაციაში მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს
ამონარიდებს შპს კეონი აკადემიის საქმიანობის
მარეგულირებელი აქტებიდან. დეტალური ინფორმაცია
იხილეთ აკადემიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე keuneacademy.ge
(მარეგულირებელი აქტების ბლოკში)


