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ერთი მხრივ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წარმოდგენილი მისი რექტორის, 
გიგა ზედანიას და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, დავით აფრასიძის  სახით 
(შემდგომში,,უნივერსიტეტი”) 
და მეორე მხრივ, ______________________________________(შემდგომში ,,სტუდენტი”)
თანხმდებიან შემდეგზე:

სტუდენტი 2014-2015 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე 
ჩაირიცხება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე  (ერთიანი 
მიღებით). 

I თავი. მხარეთა უფლება-მოვალეობები
 
მუხლი.1 სტუდენტის უფლებები
სტუდენტს უფლება აქვს:
ა) მიიღოს ხარისხიანი განათლება;
ბ) უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესით თანაბარ პირობებში ისარგებლოს უნივერსიტეტის 
მატერიალურ-ტექნიკური, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით;
გ) ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონისა და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი 
წესით აირჩიოს წარმომადგენელი და არჩეულ იქნეს სტუდენტური თვითმმართველობის, 
ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის მართვის წარმომადგენლობით ორგანოებში;
დ) პერიოდულად მოახდინოს აკადემიური პროგრამების  შეფასება;
ე) ისარგებლოს აკადემიური შვებულებით უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესით;
ვ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა 
უფლებამოსილება;

მუხლი.2 სტუდენტის ვალდებულებები
1. სტუდენტი ვალდებულია:
ა) დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, ეთიკის კოდექსი (დანართი1) და შინაგანაწესი;
ბ) სრულად და დროულად გადაიხადოს სწავლის საფასური; 
გ) შეასრულოს აკადემიური პროგრამით და მისი კომპონენტებით გათვალისწინებული 
პირობები, მათ შორის მიიღოს მონაწილეობა პრაქტიკულ და სასემინარო მუშაობაში, 
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შუალედურ  შეფასებებსა და გამოცდებში;
დ) გაუფრთხილდეს და რაციონალურად გამოიყენოს უნივერსიტეტის  მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა, საინფორმაციო, საბიბლიოთეკო და სხვა საშუალებები;
ე) უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტში და/ან უნივერსიტეტის რესურსების 

გამოყენებით (მათ შორის გარედან მიღებული დაფინანსების, კონტრაქტის ან სხვა ტიპის 
ნაჩუქრობის გამოყენების შედეგად) შექმნილი გამოგონების, სასარგებლო მოდელის, ნოუ 
ჰაუს და საავტორო უფლებასთან დაკავშირებული ყველა უფლება ავტომატურად ენიჭება 
უნივერსიტეტს დადგენილი წესითა და პროცედურის დაცვით.

2. პროგრამა არგუსის გამოყენების ვალდებულება 
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ა) სტუდენტები სასწავლო პროცესის დაწყებამდე და მის განმავლობაში სასწავლო 
კურსებზე რეგისტრირდებიან დამოუკიდებლად, უნივერსიტეტის ჩარევის გარეშე სასწავლო 
პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა „არგუსის“ საშუალებით (  http://argus.iliauni.
edu.ge ).
ბ) სტუდენტი ვალდებულია, დეტალურად გაეცნოს  „არგუსის „ ელექტრონულ   სისტემაში 
განთავსებულ  მოხმარების წესს და თანმიმდევრულად აირჩიოს სასწავლო პროგრამით 
გათვალიწინებული კურსები პროგრამა „არგუსის“  გააქტიურების პერიოდში.  

მუხლი. 3 უნივერსიტეტის უფლებები
უნივერსიტეტის უფლებები:
ა) უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, მოითხოვოს სტუდენტისაგან ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულება;
ბ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა 
უფლებამოსილება;
გ) უნივერსიტეტის მიზნებიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, საჭიროების 
შემთხვევაში,  სტუდენტის მხრიდან დამატებითი თანხმობის გარეშე მიიღოს სტუდენტის 
შესახებ შესაბამის უწყებებში  დაცული პირადი ინფორმაცია. 

მუხლი. 4 უნივერსიტეტის ვალდებულებები
უნივერსიტეტი ვალდებულია: 
ა)  უზრუნველყოს სტუდენტის ცოდნის სამართლიანი შეფასება;
ბ) მისცეს სტუდენტს შესაძლებლობა, დადგენილი წესით თანაბარ პირობებში ისარგებლოს 
უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა 
საშუალებებით;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სტუდენტის  მოთხოვნის 
შესაბამისად, მიაწოდოს მას ამომწურავი ინფორმაცია უნივერსიტეტის საქმიანობის, მათ 
შორის, საფინანსო და ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ;
დ) ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონისა და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი 
წესით უზრუნველყოს სტუდენტის მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებისა და მათი 
შესრულების კონტროლის პროცესში;
ე) დაიცვას სტუდენტის პირადი საიდუმლოების კონფიდენციალურობა საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

II თავი. სწავლის საფასურის ოდენობა და გადახდის წესი

მუხლი. 5 სწავლის საფასურის ოდენობა და გადახდის წესი
1. სწავლების ერთი წლის საფასური განისაზღვროს 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) 
ლარით;
2. სტუდენტი, რომლესაც მოპოვებული აქვს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, იხდის 
სხვაობას სწავლის საფასურის დადგენილ ოდენობასა და მოპოვებულ სახელმწიფო 
სასწავლო გრანტს შორის;
3. სტუდენტი სწავლის საფასურის გადახდისთვის ირჩევს ამ პუნქტით გათვალისწინებული  
4 ვარიანტიდან ერთ-ერთს და ეთანხმება ხელმოწერით: 

ა) სწავლის საფასურის ერთჯერადი გადახდა: პირველი სასწავლო წლის სწავლის 
საფასურს იხდის სრულად 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო მომდევნო 
სასწავლო წლების სწავლის საფასურს იხდის ყოველი წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით - 
„ვეთანხმები“  _______________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით);

ბ) სწავლის საფასურის 2 თანაბარ  ნაწილად გადახდა: პირველი სასწავლო წლის  
სწავლის საფასურის პირველს ნაწილს იხდის 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო 
მეორე ნაწილს 2015 წლის 31 იანვრის  ჩათვლით. ყოველი მომდევნო სასწავლო წლის 
სწავლის საფასურის პირველი ნახევარი  გადახდილ უნდა იქნას 15 სექტემბრის ჩათვლით, 
ხოლო მეორე ნახევარი 31 იანვრის ჩათვლით -  
„ვეთანხმები“  _____________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით);
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გ) სწავლის საფასურის 4 თანაბარ ნაწილად გადახდა: პირველი სასწავლო წლის საფასური 
გადახდილ უნდა იქნას ოთხ თანაბარ ნაწილად:  2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, 
2014 წლის 30 ნოემბერის ჩათვლით, 2015 წლის 31 იანვარი ჩათვლით, 2015 წლის 31 
მარტის ჩათვლით. ყოველი მომდევნო სასწავლო წლის საფასური გადახდილ უნდა იქნას 
ასევე 4 თანაბარ ნაწილად : 15 სექტემბრის ჩათვლით, 30 ნოემბერის ჩათვლით, 31 იანვრის  
ჩათვლით, 31 მარტის  ჩათვლით - 
„ვეთანხმები“  _____________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით);

დ) სწავლის საფასურის 6 თანაბარ ნაწილად გადახდა:  პირველი სასწავლო წლის საფასური 
გადახდილ უნდა იქნას 6 თანაბარ ნაწილად: 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, 2014 
წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით;  2014 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით, 2015 წლის 31 იანვრის 
ჩათვლით, 2015 წლის 31 მარტის ჩათვლით, 2015  წლის 31 მაისის ჩათვლით, ხოლო 
ყოველი მომდევნო სასწავლო წლის სწავლის საფასური ასევე გადახდილ უნდა იქნას 6 
თანაბარ ნაწილად შემდეგი ვადებში: 15 სექტემბრის ჩათვლით, 30 ნოემბრის ჩათვლით, 30 
დეკემბრის ჩათვლით, 31 იანვრის ჩათვლით, 31 მარტის ჩათვლით, 31 მაისის ჩათვლით -   
„ვეთანხმები“  ____________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით);

4. სტუდენტის მიერ სწავლის საფასურის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, 
მას არ მიეცემა სემესტრის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებზე რეგისტრაციის 
უფლება;
5.  სტუდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემა  „არგუსში“  საგნებზე დაურეგისტრირებლობამ 
შესაძლოა გამოიწვიოს სტუდენტის სტატუსის შეჩერება გაფრთხილების გარეშე;
6. სწავლის საფასურის გადახდის ვადების დარღვევის შემთხვევაში, სტუდენტს დაეკისრება 
პირგასამტეხლო 50  (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
7. სტუდენტის მიერ სწავლის საფსურის, სწავლის დაწყებიდან ორ კვირაზე მეტი ვადით 
გადაუხდელობის შემთხვევაში მას შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი; სტატუსის აღდგენა 
ხდება სტუდენტის მიერ სწავლის საფასურის და დარიცხული პირგასამტეხლოს გადახდის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის საფუძველზე შემდგომი სასწავლო 
სემესტრიდან;
8. თუ სტუდენტმა ბაკალავრიატის დამთავრებისათვის საჭირო კრედიტების რაოდენობა 
ვერ მოაგროვა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტში მითითებულ 
ვადებში, მომდევნო წლების სწავლის საფასურს გადაიხდის იმ ტარიფების შესაბამისად, 
რაც დადგენილი იქნება შესაბამისი სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტისათვის. აღნიშნული გარემოების დადგომის შემთხვევაში 
მხარეთა შორის ფორმდება ახალი ხელშეკრულება;
9. დადგენილი წესით სტუდენტის მიერ სწავლის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში, 
უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას, ცალმხრივი ნების გამოვლენის საფუძველზე დამატებით 
დააწესოს ფინანსური ან სხვა სახის საჯარიმო სანქციები, რაც შეიძლება ეხებოდეს სტუდენტის 
სტატუსის შეჩერების  პირობებს;
10. იმისთვის, რომ სტუდენტმა  მიიღოს ბაკალავრის ხარისხი, საჭიროა  240 კრედიტის 
დაგროვება აკადემიური პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად. 
ა)  უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად, სტუდენტს შეუძლია  სემესტრული სწავლის 
საფასურის ფარგლებში  სემესტრში 30 კრედიტის  დაგროვება.        

ბ) სტუდენტის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული პირობის შესრულების შემთხვევაში, მას ბაკალავრის ხარისხი 
მიენიჭება   ოთხი   სასწავლო წლის დასრულების შემდგომ.
11. სტუდენტს სტატუსი შეიძლება შეუწყდეს პირადი განცხადების საფუძველზე, აკადემიური 
ჩამორჩენილობის გამო ან ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;
12. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს სტატუსი უწყდება სემესტრის დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში 
მისი პირადი განცხადების საფუძველზე, მას უკან უბრუნდება შეწყვეტილი სემესტრის/
სემესტრების სწავლის საფასურის 90%. სხვა შემთხვევაში სტატუსის შეწყვეტის შემდეგ 
გადახდილი სწავლის საფასური არ ექვემდებარება დაბრუნებას
13. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს სტატუსი უწყდება პირადი განცხადების, აკადემიური 
ჩამორჩენილობის, დისციპლინური გადაცდომის ან  სტუდენტისათვის შეუფერებელი სხვა 
ქმედების  გამო, უნივერსიტეტში მისი სტატუსი  აღდგენას აღარ ექვემდებარება.
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III თავი. მხარეთა პასუხისმგებლობა და დავის გადაჭრის წესი
მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა
მხარეები პასუხისმგებელნი არიან ერთმანეთის წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობით 
წარმოშობილი ზიანისათვის, თუ იგი დაუძლეველი ძალის მოქმედებით არ იყო გამოწვეული.

მუხლი 7. დავის გადაჭრის წესი
მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის ურთიერთმოლაპარაკებით გადაწყვეტის 
შეუძლებლობის შემთხვევაში მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს.

IV თავი. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა
მუხლი 8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება მოქმედებს მისი ხელმოწერიდან და ძალაშია  ამ ხელშეკრულების მე-5 
მუხლის მე-10 პუნქტში მითითებულ ვადამდე;

მუხლი 9.  ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა 
ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით ან საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

V თავი. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა
მუხლი 10. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა
ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერისთანავე. 

VI თავი. ხელშეკრულების იურიდიული ძალა
მუხლი 11. ხელშეკრულების იურიდიული ძალა
ხელშეკრულება შედგენილია ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად და 
ინახება მხარეებთან.

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული მისამართი:  
ქ. თბილისი, ჩოლოყაშვილის№ 3/5 
საიდენტიფიკაციო კოდი _ 204861970   
სს “ბაზისბანკი”, ბანკის კოდი 
220101956 
ანგარიშის ნომერი  
GE55BS0000000000134585 

სტუდენტი

____________________________________
                                                                    

(სახელი და გვარი)

__________________________________                                                                                                                    
     

პირ. მოწმ. №

__________________________________

მისამართი

__________________________________

ტელეფონი

რექტორი                                                                             
გიგა ზედანია  _______________________                             ___________________                                                                                    

                                                                                      სტუდენტის ხელმოწერა           

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
დავით აფრასიძე  ________________________
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                     დანართი

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი

მუხლი 1. პრეამბულა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  წარმოადგენს  სტუდენტთა და პროფესორთა კავშირს 
- მრავალფუნქციურ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებას, რომელშიც 
სტუდენტების, პროფესორების, მასწავლებლებისა და მკვლევრების თანამშრომლობით 
იქმნება აკადემიური და პროფესიული განათლებისა და კვლევის ერთიანი სივრცე.

ერთიანი სივრცე ემყარება სამ პრინციპს:
ა) აკადემიურ თავისუფლებას;
ბ) სინდისის თავისუფლებას;
გ) არჩევანის თავისუფლებას.
უნივერსიტეტი თავისი არსით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დემოკრატიული და ღია 
საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, რისთვისაც საჭიროა ეთიკური ნორმების დაცვა.

მუხლი 2.  სამართლებრივი საფუძვლები

2. 1. ამ კოდექსის სამართლებრივი საფუძველია საქართველოს კონსტიტუცია,
საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება.

მუხლი 3. ეთიკის კოდექსის მოქმედების სფერო

3.1. ეს კოდექსი ვრცელდება ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებზე და 
აწესრიგებს მათი ქცევის წესებს უნივერსიტეტში სწავლის მთელი პერიოდისათვის.
3.2. ამ კოდექსის მიზნებისათვის სტუდენტად მიიჩნევა:
ა) პირი, რომელიც სწავლობს უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის, უმაღლესი პროფესიული 
განათლების, მაგისტრატურის,  ან/და დოქტორანტურის პროგრამის გასავლელად;
ბ) მსმენელისა და თავისუფალი მსმენელის სტატუსის მქონე პირი; 
გ) პირი, რომელიც სწავლობს უნივერსიტეტის რომელიმე ცენტრში (ამ მუხლის ”ა” და ”ბ” 
პუნქტებით გათვალისწინებული პირების გარდა), სადაც სწავლის დასრულების შემდეგ 
გათვალისწინებულია შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემა;
დ) პირი, რომელიც უნივერსიტეტის რომელიმე ცენტრში გადის ტრენინგს. 

მუხლი 4. ეთიკის კოდექსის ძირითადი პრინციპები

4.1. უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტი თანაბრად სარგებლობს საქართველოს 
კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის წესდებით მისთვის მინიჭებული უფლებებით.
4.2. სტუდენტი იზიარებს უნივერსიტეტის ეთიკის  კოდექსით გათვალისწინებულ 
ღირებულებებს და იცავს ამ კოდექსით დადგენილ წესრიგს.
4.3. სტუდენტი აღიარებს უნივერსიტეტის უფლებას, ეთიკის  კოდექსის დარღვევის 
შემთხვევაში, განიხილოს მისი დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი და 
ამასთან, იღებს ვალდებულებას, შეასრულოს ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღებული 
გადაწყვეტილება.

მუხლი 5. სტუდენტთა ეთიკის  წესები
ეთიკის  კოდექსი ადგენს ქცევის საერთო და აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებულ წესებს.

მუხლი 6. სტუდენტთა ეთიკის  საერთო წესები

6.1. სტუდენტისთვის შეუფერებელ და არაეთიკურ ქცევად ჩაითვლება:
6.1.1. ა) სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის ხელის შეშლა (ლექციაზე ხმაური, 
მობილური ტელეფონით სარგებლობა, დერეფანში აურზაური და სხვა); 
ბ) მოწევა საამისოდ ნებადართული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ;
გ) ალკოჰოლური სასმელების შემოტანა, გავრცელება და/ან გამოყენება;
დ) აზარტული თამაშები;
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ე) ინვენტარით სარგებლობის წესის დარღვევა (მერხებზე წარწერების გაკეთება, 
კომპიუტერების, ლაბორატორიული მოწყობილობების, სასწავლო ავეჯისა და ინვენტარის  
დაზიანება);
ვ) უნივერსიტეტის ტერიტორიის დანაგვიანება, შენობის იერსახის დამახინჯება, ნარგავების 
დაზიანება; 
ზ) დისციპლინური ღონისძიებების გატარების საკითხის აღძვრისათვის უფლებამოსილი 
პირის მოთხოვნებისადმი დაუმორჩილებლობა. 
თ) ბილწსიტყვაობა.
6.1.2.  ა) ნარკოტიკული და/ან ფსიქოტროპული საშუალებების შემოტანა, გავრცელება და/ან 
გამოყენება;
ბ) ცეცხლსასროლი და ცივი იარაღის შემოტანა და/ან გავრცელება;
გ) ისეთი ფეთქებადი და აალებადი ნივთებისა და ნივთიერებების შემოტანა და/ან 
გავრცელება, რომლებიც ხანძრის და/ან აფეთქების რეალურ საფრთხეს ქმნიან;
დ) ძალადობა, ფიზიკური და/ან სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება სხვა სტუდენტების, 
აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის წარმომადგენლებისათვის.  
6.2. უნივერსიტეტის სტუდენტი ვალდებულია,  არ დაიგვიანოს ლექციებსა და სხვა სახის 
სასწავლო ღონისძიებებზე. 
6.3. უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტი ვალდებულია  თან იქონიოს სტუდენტის ბილეთი ან 
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. 

მუხლი 7. აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებული წესები

7.1. სტუდენტისთვის შეუფერებელ და არაეთიკურ ქცევად ჩაითვლება აკადემიური 
სიყალბე: 
7.1.1.   ა) გადაწერა სხვა სტუდენტის ნამუშევრიდან, ან გამოყენება სხვა სახის დამხმარე 
მასალისა, რომელიც ლექტორის მიერ წინასწარ არ არის ნებადართული; 
ბ) სხვა პირის ნამუშევრის, როგორც საკუთარის წარმოჩენა. 
გ) ხელის შეშლა სხვა სტუდენტებისათვის სწავლასა და კვლევის პროცესში საჭირო 
რესურსების დამალვით, მოპარვით ან განადგურებით; 
დ) სხვა სტუდენტისათვის აკადემიური სიყალბის ჩადენაში ხელის შეწყობა;  
ე) კვლევითი სამუშაოების ინფორმაციის გაყალბება;
ვ) ინდივიდუალური დავალების ჯგუფურად მომზადება ან ერთი პირის მიერ მომზადებული 
დავალების ჯგუფურ ნამუშევრად წარმოჩენა; 
ზ) პლაგიატი (სრულად ან ნაწილობრივ სხვისი ნამუშევრის გადაწერა ავტორისა და წყაროს 
მითითების გარეშე; ან საბაკალავრო/სადისერტაციო/სამაგისტრო თეზისის ყიდვა.
7.1.2.    ა) სხვა სტუდენტის ნაცვლად გამოცდის ჩაბარება, ან  სხვა პირის შეგზავნა   
გამოცდის ჩასაბარებლად; 
ბ) გამოცდის შესახებ  კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვება და/ან გავრცელება;   
გ)კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენება; 
დ) სხვა სტუდენტის ნამუშევრის მოპარვა, განადგურება, შეცვლა. 
ე) საუნივერსიტეტო მონაცემების გაყალბება. 
ვ) შეფასების მიღების მცდელობა გამომცდელზე ზეწოლით; 

მუხლი 8. დისციპლინური ღონისძიებების გატარების საკითხის აღძვრისათვის 
უფლებამოსილი პირი

8.1. ეთიკის საერთო და აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებული წესების დარღვევის 
ფაქტებზე სტუდენტის მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გატარების საკითხის აღძვრა 
შეუძლია  უნივერსიტეტის აკადემიურ და/ან პედაგოგიურ საქმიანობაში ჩართულ ნებისმიერ 
პირს, ასევე, ადმინისტრაციის ნებისმიერ თანამშრომელს. 

მუხლი 9.  დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შესაძლებელი სანქციები

9.1. ეთიკის საერთო და აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებული წესების 
დაღვევისათვის:
ა)  სტუდენტს შეიძლება მიეცეს ზეპირი გაფრთხილება;
ბ) სტუდენტმა შეიძლება მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით;  
გ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტში ლექციებზე დასწრების უფლება;
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 
განმეორების შემთხვევაში სტუდენტი ირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.4. ეთიკის კოდექსის მე-7 მუხლის 7.1.1. პუნქტის ქვეპუნქტების  დარღვევის 
დამტკიცების შემთხვევაში სტუდენტს მიეცემა პირველ შემთხვევაში ზეპირი 
გაფრთხილება, მეორე შემთხვევაში კი წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში 
შეტანით, განმეორებით 4 ან მეტი შემთხვევის გამო სტუდენტი შესაძლოა გაირიცხოს 
უნივერსიტეტიდან;
9.2.5. ეთიკის კოდექსის მე-7 მუხლის 7.1.2. პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში სტუდენტი გაირიცხება უნივერსიტეტიდან.

მუხლი 10. დისციპლინური კომისია

10.1. იმის გადასაწყვეტად, თუ რა სანქცია შეიძლება შეეფარდოს ეთიკის  კოდექსის მე-6 
მუხლის 6.1.2. ნებისმიერ ქვეპუნქტს და მე-7 მუხლის 7.1.2. პუნქტის ნებისმიერი ქვეპუნქტის 
დამრღვევ სტუდენტს, იქმნება  დისციპლინური კომისია. 
10.2. დისციპლინური კომისია იქმნება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანების 
საფუძველზე;
10.3. დისციპლინურ კომისიაში შედიან:
ა) უნივერსიტეტის რექტორი;
ბ) უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
გ)  იმ  ფაკულტეტის (სასწავლო-კვლევითი ერთეულის) ხელმძღვანელი, სადაც  სწავლობს 
სტუდენტი; 
დ) შესაძლებელია კომისიაში  მოწვეულ იყვნენ სხვა ფაკულტეტის (სასწავლო-კვლევითი 
ერთეულის) წარმომადგენლებიც. 
დ) სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე.
10.4. ეთიკის  კოდესის დარღვევების განხილვა მიმდინარეობს კომისიის სხდომებზე. 
სხდომა ლეგიტიმურია, თუკი სხდომას ესწრება წევრების ნახევარი მაინც.
10.5. დისციპლინურ კომისიაზე სტუდენტს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა წარმოადგინოს 
საკუთარი ახსნა-განმარტება.
10.6. გადაწყვეტილება მიიღება სხდომაზე დამსწრეთა უბრალო უმრავლესობით.
10.7. დისციპლინური კომისია საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ აცნობებს 
ფაკულტეტის საბჭოს (სასწავლო-კვლევით ერთეულს).  

მუხლი 11. ფაკულტეტის საბჭო  (სასწავლო-კვლევითი ერთეული) 

11.1. ფაკულტეტის საბჭოს (სასწავლო-კვლევით ერთეული) გამოაქვს ადაწყვეტილება, 
იმის შესახებ, თუ რა სანქცია შეიძლება შეეფარდოს ეთიკური კოდექსის მე-6 მუხლის  
6.1.1 და მე-7 მუხლის 7.1.1. პუნქტების დამრღვევ სტუდენტს. 

მუხლი 12. დისციპლინური სანქციის მიღება

12.1 ამ კოდექსის მე-10 მუხლის შესაბამისად მიღებულ გადაწყვეტილებას, დისციპლინური 
კომისია შუამდგომლობით უგზავნის უნივერსიტეტის რექტორს გადაწყვეტილების 
აღსრულების მიზნით.
12.2  ამ  კოდექსის  მე-11  მუხლის  შესაბამისად  მიღებულ  გადაწყვეტილებას, 
ფაკულტეტის საბჭო    შუამდგომლობით უგზავნის უნივერსიტეტის რექტორს 
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით.
12.3 გადაწყვეტილება  დისციპლინური  პასუხისმგებლობის  დაკისრების  შესახებ შედის 
სტუდენტის პირად საქმეში.

დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 

9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 

9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 

შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 

9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 

შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 

შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 

ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 

შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 

ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 

დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 

დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 

დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 

დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 

9.2.4. ეთიკის კოდექსის მე-7 მუხლის 7.1.1. პუნქტის ქვეპუნქტების  დარღვევის 

დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
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ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
სტუდენტს მიეცემა წერილობითი გაფრთხილება პირად საქმეში შეტანით, 3- ჯერ 

9.2.4. ეთიკის კოდექსის მე-7 მუხლის 7.1.1. პუნქტის ქვეპუნქტების  დარღვევის 
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
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9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
9.2.2. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის ”ა, ბ” ქვეპუნქტების დარღვევის 
შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
9.2.3. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.1 პუნქტის ქვეპუნქტების დარღვევის შემთხვევაში 
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
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9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
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შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
9.2. პასუხისმგებლობის ზომები
9.2.1. ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის 6.1.2 პუნქტის  ქვეპუნქტებში მითითებული წესების 
დარღვევისათვის  სტუდენტი  გაირიცხება უნივერსიტეტიდან;
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ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
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ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
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დ) სტუდენტს შეიძლება შეუჩერდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოჩენის უფლება; 
ე) სტუდენტი შეიძლება გაირიცხოს უნივერსიტეტიდან. 
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შემთხვევაში, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სხვა დასჯადი ქმედების 
ჩადენისას, უნივერსიტეტი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას; 
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