საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევის შესახებ ხელშეკრულება N ____
ქ. გორი

______, 202-- წელი

ერთი მხრივ, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსტეტი (შემდგომში - ”უნივერსიტეტი”) წარმოდგენილი
უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი სოსიაშვილის სახით, ხოლო, მეორე მხრივ, უნივერსიტეტის _______________პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული აპლიკანტი ____________________________________ (დაბადებული_________წ.,
დაბ.
ადგილი
_____________________________,
პირადი
№
_____________________,
მცხოვრები
______________________________________________, ტელ. _______________________________), (შემდგომში ”პროფესიული
სტუდენტი”) (”უნივერსიტეტი” და ”პროფესიული სტუდენტი” შემდგომში ერთად მოიხსენიება როგორც ”მხარეები”),
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ვთანხმდებით და ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში
”ხელშეკრულება”) შემდეგზე:
მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი
1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე პროფესიული სტუდენტი უკვეთავს უნივერსიტეტს პროფესიული
განათლების სფეროში მომსახურებას, ხოლო უნივერსიტეტი უწევს პროფესიულ სტუდენტს პროფესიული განათლების
მომსახურებას.
2. მხარეების უფლებები და ვალდებულებები ერთმანეთის მიმართ განისაზღვრება საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით,
უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსითა და დისციპლინარული პაუსიხმგებლობის ნორმებით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესით,
წინამდებარე ხელშეკრულებით და სხვა შიდა საუნივერსიტეტო და ფაკულტეტის სამართლებრივი აქტებით (შემდგომში ,,მარეგულირებელი ნორმები“).
3. უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, უნივერსიტეტის შინაგანაწესი და უნივერსიტეტის ეთიკის
კოდექსი და დისციპლინარული პაუსიხმგებლობის ნორმები წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. პროფესიული
სტუდენტი ადასტურებს, რომ ხელშეკრულების ხელმოწერისას იცნობს მათ შინაარსს და ეთანხმება, ხოლო უნივეერსიტეტი
იღებს ვალდებულებას, რომ მათი შეცვლის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობებს პროფესიულ სტუდენტს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე ან/და უნივერსიტეტის შენობაში საჯარო ადგილას გამოქვეყნებით.
მუხლი 2. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები
1. უნივერსიტეტი ვალდებულია:
ა) გასწიოს საგანმანათლებლო მომსახურება სასწავლო წლის განმავლობაში, საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად,
ხარისხიანად და სრულყოფილად;
ბ) უზრუნველყოს სასწავლო პროცესი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებლის/მოწვეული პერსონალითა და
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით;
გ) უზრუნველყოს პროფესიული სტუდენტის ჩამოყალიბება მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტად;
დ) საგანმანათლებლო პროგრამის სრული კურსის წარმატებით დასრულებისა და კვალიფიკაციის მისანიჭებლად
კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ყველა პირობის შესრულების შემთხვევაში,
მიანიჭოს კურსდამთავრებულს მიღებული განათლების შესაბამისი ხარისხი/კვალიფიკაცია და მისცეს მინიჭებული
ხარისხის/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი პროფესიული დიპლომი;
ე) შეასრულოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით და მარეგულირებელი ნორმებით გათვალსწინებული სხვა
ვალდებულებები.
2. უნივერსიტეტი უფლებამოსილია:
ა) მოსთხოვოს პროფესიულ სტუდენტს საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნათა შესრულება;
ბ) მოსთხოვოს პროფესიულ სტუდენტს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი ნორმების
განუხრელი დაცვა. აღნიშნული მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დასვას საკითხი პროფესიული სტუდენტის
მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გატარების თაობაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
გ) მოსთხოვოს პროფესიულ სტუდენტს უნივერსიტეტის ღირსებისა და პრესტიჟის დაცვა;
დ) დაამუშაოს პროფესიული სტუდენტის პერსონალური მონაცემები, საქართველოს კანონმდებლობით უნივერსიტეტისთვის
მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა
დაცვით და პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის სხვა აქტების
შესაბამისად.
3. პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია:
ა) გაეცნოს და განუხრელად დაიცვას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და მარეგულირებელი ნორმებით
გათავალისწინებული მოთხოვნები;
ბ) განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობები პირადად და არ
გადასცეს ისინი სხვა პირებს;
გ) შეასრულოს უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებული საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნები;
დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას უნივერსიტეტის ქონება, არ შეუქმნას საფრთხე სხვათა ჯანმრთელობას, არ დააბრკოლოს
სხვათა უფლებების განხორციელება. ზიანის მიყენების შემთხვევაში სრულად აანაზღაუროს იგი;
ე) გაიაროს საგანმანათლებლო პროგრამა, დაესწროს მეცადინეობებს, დადგენილ ვადებში შეასრულოს საგანმანათლებლო
პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაო;
ვ) შეასრულოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და მარეგულირებელი ნორმებით გათვალისწინებული სხვა
ვალდებულებები.
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4. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია:
ა) უნივერსიტეტისაგან მიიღოს საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი, ხარისხიანი და სრულყოფილი საგანმანათლებლო
მომსახურება;
ბ) უნივერსიტეტის წესდებით, შინაგანაწესითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით ისარგებლოს
უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ბიბლიოთეკით, საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით;
გ) თავისუფლად დააფუძნოს ან/და გაერთიანდეს სტუდენტურ ორგანიზაციებში თავისი ინტერესების შესაბამისად;
დ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და მარეგულირებელი ნორმების შესაბამისად შეიწყვიტოს ან შეიჩეროს
პროფესიული სტუდენტის სტატუსი, ისარგებლოს მობილობის უფლებით;
ე) საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებამდე პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის შემთხვევაში
მოითხოვოს მისი აღდგენა მოქმედი კანონმდებლობითა და მარეგულირებელი ნორმებით დადგენილი წესით.
მუხლი 3. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, მისი შეჩერებისა და შეწყვეტის წესი
1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს პროფესიული სტუდენტის მიერ
საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებამდე.
2. წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში უნივერსიტეტი უფლებამოსილია შეუჩეროს ან შეუწყვიტოს
პროფესიულ სტუდენტს სტატუსი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და მარეგულირებელი ნორმებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
3. პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
უნივერსიტეტის ვალდებულებების შესრულება (საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევა) დროებით ჩერდება, რაც არ იწვევს
მომსახურების გაწევის დასრულებას (ხელშეკრულების შეწყვეტას). სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ
წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება (საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევა) განახლდება
პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შესაბამისი წესით აღდგენისთანავე.
4. პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შეწყვეტის ან მობილობის შემთხვევაში უნივერსიტეტის წინამდებარე
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება (საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევა) სრულდება
და შესაბამისად წყდება წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედებაც.
5. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს უნივერსიტეტის ინიციატივით ცალმხრივად უპირობოდ პროფესიული
სტუდენტის მხრიდან საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი ნორმების დარღვევის საფუძველზე და
დადგენილ შემთხვევებში.
მუხლი 4. დავის გადაწყვეტის წესი
1. მხარეთა შორის წარმოქმნილი ყველა სახის უთანხმოება რეგულირდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით უნივერსიტეტის
შიდა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი ნორმების ფარგლებში.
2. მხარეებს შორის უთანხმოების მოლაპარაკების გზით მოუგვარებლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს გორის რაიონული
სასამართლო მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 5. სხვა პირობები და დასკვნითი დებულებები
1. ხელშეკრულება არ შეიცავს რაიმე დამატებით სიტყვიერ შეთანხმებას.
2. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმების
საფუძველზე, რაც განიხილება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
3. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორ) ეგზემპლარად,
რომელთაგანაც თითო-თითო ეგზემპლარი ინახება მხარეებთან.
4. წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე მუხლის ან პუნქტის ბათილობა არ იწვევს მთლიანი ხელშეკრულების ბათილად
ცნობას.
მუხლი 6. მხარეთა რეკვიზიტები
სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

პროფესიული სტუდენტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 218076542

სახელი, გვარი

მის.: ქ. გორი, ი. ჭავჭავაძის ქ. N53

---------------------------------------------------

მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

პირადი N---------------------------------------

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

პირადობის მოწმობის N-----------------------

ბანკის კოდი - TRESGE22

მისამართი:--------------------------------------

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 709077289

----------------------------------------------------

უნივერსიტეტის რექტორი

ტელ.:--------------------------------------------

გიორგი სოსიაშვილი

ხელმოწერა---------------------------------------
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