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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  
1. შპს „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის-ნიუუნი“ (შემდგომში - „სასწავლებელი“) 

პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების 

პროცედურა და მექანიზმები განსაზღვრავს სასწავლებელში აკადემიური 

კეთილსინდისიერების ნორმებსა და პრინციპებს; უზრუნველყოფს პერსონალსა და 

სტუდენტებში აკადემიური კეთილსინდისიერების ნორმების შესახებ 

ინფორმირებულობას; აკადემიური კეთილსინდისიერების დარღვევის აღმოჩენის, 

მათ შემთხვევებზე რეაგირების პროცედურებსა და მექანიზმებს და ხელს უწყობს 

სასწავლებელში აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და მაღალი ეთიკური 

ნორმების დამკვიდრებას.  

2. სასწავლებლის პერსონალი და სტუდენტები ვალდებულნი არიან პატივისცემით 

მოეპყრან სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას,  აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით განახორციელონ სწავლა, სწავლება 

და კვლევა, პატივი სცენ სასწავლებლის რეპუტაციას და დაიცვან წინამდებარე 

წესის მოთხოვნები. 

3. სასწავლებლისთვის მიუღებელია პლაგიატის და აკადემიური თაღლითობის 

ნებისმიერი ფორმა და შემთხვევა. 

4. სასწავლებელი იღებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს წინამდებარე წესის 

საჯაროობა და მისი ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული პირებისთვის, ასევე 

მისი შინაარსის გაცნობა და განმარტება სტუდენტებისა და პერსონალისთვის. 

 

მუხლი 2. ზოგიერთ ტერმინთა განმარტება - პლაგიატის და აკადემიური 

არაკეთილსინდისიერების ფორმები 
1. პლაგიატი (ლათ. plagiatus) -  მეცნიერებისა და ხელოვნების დარგში სხვისი 

შემოქმედების, სხვისი იდეებისა და გამოგონებების გააზრებული მითვისება  

2.  მოზაიკური პლაგიატი - სხვადასხვა წყაროდან აღებული მოსაზრების 

გაერთიანება ავტორის მითითების გარეშე 

3. თვითპლაგიატი - საკუთარი ნაშრომის განმეორებითი გამოყენება წყაროს 

მიუთითებლად0 

4. ფალსიფიკაცია - სხვისი ინტელექტუალური შრომის, იდეის, ვიზუალური ან 

აუდიო მასალის, მოსაზრების გაყალბება   

5. საავტორო უფლების დარღვევა -საავტორო უფლებების მოპოვების გარეშე სხვისი 

ნამუშევრების გამოყენება;  

6. პლაგიატი დაუდევრობით -არასწორი ციტირება დაუდევრობის გამო;  

7. პირველწყაროს ტექსტის მცირედი ცვლილებები ( მაგალითად, რამდენიმე 

სიტყვის ან წინადადების წყობის შეცვლა თუ აზრი იგივეა) ავტორის მითითების 

გარეშე;  

8. გამოუქვეყნებელი მასალის (ნაშრომი,ლექციის ჩანაწერები, კონსპექტი, ლექცია, 

ზეპირი სიტყვა და სხვა) გამოყენება ავტორის/წყაროს მითითების გარეშე; 

9. ვებ გვერდის, ფილმის, სატელევიზიო გადაცემის და სხვ. გამოყენება 

ავტორის/წყაროს მითითების გარეშე; 

დაუშვებელია ასევე სტუდენტთა მხრიდან აკადემიური კეთილსინდისიერების 

დარღვევის შემდეგი ფაქტები/მათი მცდელობა : 
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1. ნებართვის გარეშე, სხვადასხვა მოწყობილობის, მათ შორის ელექტრონული 

გამომთვლელი მანქანების უნებართვო გამოყენება ნებისმიერი შეფასების 

პროცესის მიმდინარეობისას;  

2. ნებისმიერი ნაშრომის პასუხების გადაწერა/გადაწერის მცდელობა სხვა 

სტუდენტისაგან; 

3. გამოცდის მიმდინარეობისას, საგამოცდო სივრცის გარეთ სხვა პირთან 

კონსულტაცია ან გადახედვა; 

4. საგამოცდო საკითხების ან სხვა ნებისმიერი კონფიდენციალური 

ინფორმაციის არაკეთილსინდისიერი მოპოვება, გამოძალვის, ქურდობის, 

მოსყიდვის, მუქარის ან სხვა ნებისმიერი ხერხით; 

5. სამეცნიერო-კვლევითი ან/და სასწავლო აქტივობის, მათ შორის საკურსო 

ნაშრომის/ესე, პრეზენტაციის ფარგლებში ნაყიდი ან მოპარული შრომის 

წარდგენა;  

6. შეფასებისას (მაგ. გამოცდის მსვლელობისას) სხვა პირის განსახიერება ან 

სხვა პირის წარმოდგენა განსახიერების მიზნით როგორც პირადი, ასევე 

წერილობითი ან ელექტრონული სახით;  

7. საკუთარი ან სხვა პირის პირადი ინფორმაციის ან აკადემიური მოსწრების 

ამსახველი ინფორმაციის შეცვლა და დამალვა, სასწავბლებლის მიერ 

გაცემული ცნობების, წერილების, რეკომენდაციების გაყალბება;  

8. შეცვლილი ან ყალბი  საგანმანათლებლო დოკუმეტაციის წარდგენა 

სასწავლებელში ჩარიცხვის ან კრედიტების აღიარების მიზნით. 

9. სტუდენტების მიერ ერთმანეთისათვის სხვადასხვა წერილობითი ნაშრომის, 

ნებისმიერი დავალების შეთავაზება და გაზიარება; სხვადასხვა ნაშრომის 

ურთიერთ გაცვლა-გაყიდვა და გაზიარება ნებისმიერი გზით;  

10. სხვა სტუდენტისაგან ან აკადემიური პერსონალისაგან დახმარების მიღების 

ნებისმიერი ფორმის მცდელობა და აკადემიური თაღლითობის ხელშეწყობა. 

 

მუხლი 3. პლაგიატის პრევენცია 
1. სასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანია არამხოლოდ აკადემიური 

კეთილსინდისიერების ნორმების დარღვევის შესაძლო ფაქტების აღმოჩენა, არამედ 

მისი თავიდან აცილება. სასწავლებელში დანერგილია პლაგიატის პრევენციის 

შემდეგი მექანიზმები, რომელიც მიმართულია პლაგიატის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლებაზე: 

3.1.ყველა სასწავლო კურსის სილაბუსში განმარტებულია პლაგიატის 

მნიშვნელობა; 

3.2.სტუდენტთა აკადემიური კეთილსინდისიერების ამაღლება აკადემიური წერის 

სასწავლო კურსის მეშვეობით; 

3.3.სასწავლებელში პერმანენტული საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება 

პლაგიატის პრევენციასთან და მისი აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლო 

სანქციებთან დაკავშირებით; 
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3.4.ანტიპლაგიატის ელექტორნული პროგრამის1 გამოყენების შესახებ საჯარო 

შეხვედრების ორგანიზება; 

3.5.სასწავლებლის ოფიციალური ვებ-გვერდის მეშვეობით, ანტიპლაგიატის 

შესახებ საინფორმაციო კამპანიის ხელშეწყობა; 

3.6.ეთიკის კოდექსსა და სტუდენტთა ეთიკის კოდექსში, შესაბამისი მუხლის 

არსებობა პლაგიატთან დაკავშირებით.  

 

მუხლი 4. პლაგიატის აღმოჩენის მექანიზმები  
1. სასწავლებელში შესრულებული საბაკალავრო ნაშრომები, პერსონალის მიერ 

მომზადებული კვლევითი ნაშრომები, ასევე სტუდენტთა კონფერენციის 

მასალები ექვემდებარება სავალდებულო შემოწმებას პლაგიატის დეტექციის 

ელექტრონულ პროგრამაზე.  

2. სტუდენტის მიერ შესრულებული სხვა ტიპის წერითი ნაშრომი, 

შესაძლებელია შეფასდეს პლაგიატის დეტექციის პროგრამაზე, პლაგიატის 

შესახებ დასაბუთებული ეჭვის არსებობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში, 

სასწავლო კურსის განმახორციელებელი/სხვა შესაბამისი პირი, წერილობით 

მიმართავს კვლევით ცენტრს, ნაშრომის შეფასების მოთხოვნით. 

3. ელექტრონულ პროგრამაზე ნაშრომის შეფასებას ახორციელებს კვლევითი 

ცენტრი. შედეგები წარედგინება ნაშრომის ავტორსა და ხელმძღვანელს 

(არსებობის შემთხვევაში). 

4. ელექტრონულ პროგრამაზე ნაშრომის შეფასების შემდეგ, თუკი ნაშრომში 

აღმოჩენილი მსგავსების პროცენტული მაჩვენებელი აღემატება 15%-ს, ან იმ 

შემთხვევაში, თუ აღმოჩენილი მსგავსება ატარებს პლაგიატის ნიშნებს, 

საკითხი განსახილველად გადაეცემა ეთიკის კომისიას.  

5. სტუდენტის ნაშრომის ხელმძრვანელი ამზადებს დასკვნას, სადაც 

ადასტურებს, რომ სტუდენტის მიერ შესრულებული ნაშრომი 

შინაარსობრივი შეფასების შედეგად არ ატარებს პლაგიატის ნიშნებს. 

სტუდენტის ნაშრომში პლაგიატის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში, 

ხელმძღვანელი/სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პირი საკითხს 

განსახილველად გადასცემს ეთიკის კომისიას. 

6. პერსონალის შემთხვევაში, მსგავსების პროცენტის დაშვებულ ნორმაზე 

მაღალი მაჩვენებლის არსებობისას, ან პლაგიატზე ეჭვის არსებობის 

შემთხვევაში, ეთიკის კომისია განიხილავს ნაშრომს, კვლევითი ცენტრის 

წერილობითი მიმართვის საფუძველზე. 

7. ეთიკის კომისია, საჭიროების შემთხვევაში, იწვევს დარგის 

ექსპერტს/ექსპერტთა ჯგუფს და იქმნება პლაგიატის შემთხვევის 

შემსწავლელი კომისია, რომელიც შინაარსობრივად განიხილავს ნაშრომს და 

ამზადებს დასკვნას, მუშაობის დაწყებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში. 

 
1 სასწავლებელს შეძენილი აქვს ანტიპლაგიატის პროგრამით სარგებლობის უფლება, რომელშიც 

სავალდებულო წესით მოწმდება საბაკალავრო ნაშრომები, სასწავლებლის ბაზაზე შექმნილი 

კვლევები და ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი სტატიები.  
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8. პლაგიატის შემთხვევის შემსწავლელი კომისია, ფორმირდება ინტერესთა 

კონფლიქტის გათვალისწინებით. პირს, რომელსაც აქვს ინტერესთა 

კონფლიქტი განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით, ვალდებულია 

განაცხადოს თვითაცილება. 

9. ეთიკის კომისიის საქმიანობის წესს, ისევე როგორც ეთიკის კომისიის 

დაკომპლექტების წესს, არეგულირებს ეთიკის კომისიის დებულება. 

10. იმ შემთხვევაში, თუ პლაგიატის შემსწავლელი კომისიის მიერ არ 

დასტურდება პლაგიატის არსებობა, ნაშრომი უბრუნდება ავტორს 

გადასამუშავებლად და ხელახლა წარსადგენად.  

11. საბაკალავრო ნაშრომის პლაგიატის დეტექციის პროგრამაზე ხელახლა 

წარდგენის ვადად განისაზღვრება 10 კალენდარული დღე. საბაკალავრო 

ნაშრომის ხელმძღვანელი ვალდებულია, კონსულტაცია გაუწიოს 

სტუდენტს ნაშრომის გადამუშავების პროცესში.  

12. სტუდენტის მიერ ხელმეორედ წარდგენილი ნაშრომის შეფასების შედეგად 

მსგავსების დასაშვები პროცენტის გადაჭარბების შემთხვევაში, სტუდენტი 

კარგავს მიმდინარე სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის უფლებას. 

13.  რეცენზენტი, საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი და ჟურნალის 

სარედაქციო საბჭო ვალდებულია ნაშრომი ასევე გადაამოწმოს სქოლიოებისა 

და გამოყენებული ლიტერატურის თავსებადობა ნაშრომთან.  

14. პლაგიატის შემსწავლელი კომისიის მიერ პლაგიატის ფაქტის 

დადასტურების შემთხვევაში, პირის მიმართ იწყება დისციპლინური დევნა 

და განისაზღვრება წინამდებარე წესის მე-5 მუხლით განსაზღვრული ერთ-

ერთი სანქცია. 

მუხლი 5. პლაგიატზე რეაგირების მექანიზმები და პროცედურები  
1. პლაგიატის ცალკეული შემთხვევის აღმოჩენისას, სასწავლებელი 

სიღრმისეულად შეისწავლის საკითხს და გამოიტანს მიუკერძოებელ დასკვნას;  

2. პლაგიატის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, აკადემიური 

კეთილსინდისიერების წესის დამრღვევ პირს განესაზღვება გონივრული ვადა 

ახსნა-განმარტების წარდგენისთვის.  

3.  პირს, რომლის მიმართაც დაწყებულია დისციპლინური დევნა, უფლება აქვს, 

მონაწილეობა მიიღოს ზეპირ მოსმენაში და მოთხოვოს ზეპირი მოსმენის საჯაროდ 

გამართვა, ისევე როგორც მისთვის სასურველი პირ(ებ)ის დასწრება მოსმენაზე. 

4. თუკი პირის მიერ წარმოდგენილი ახსნა-განმარტებას კომისია მიიჩნევს 

არადამაჯერებლად, ამ შეთხვევაში პირის მიმართ გატარდება ამავე მუხლის მე-5 

პუნქტით გათვალისწინებული სანქციებიდან რომელიმე.  

5. აკადემიური არაკეთილსინდისიერების ფაქტის ჩამდენი პირის მიმართ, 

ნაშრომის გაუქმებასთან ერთად, შეიძლება დაწესდეს შემდეგი დისციპლინური 

სანქციები: 

5.1. დისციპლინური სანქციები აკადემიური პერსონალის მიმართ: 

ა) შენიშვნა; 

ბ) გაფრთხილება; 

გ) საყვედურის გამოცხადება;  

დ) აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლება; 
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ე) მონიტორინგის წარმოება პირის შემდგომ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე. 

 

5.2. დისციპლინური სანქციები სტუდენტის მიმართ: 

ა) ნაშრომის გაუქმება/გამოცდის შეფასების განულება; 

ბ) გაფრთხილება; 

გ) არადამაკმაყოფილებელი შეფასება სასწავლო კურსში; 

დ) არსებული ფინანსური შეღავათის გაუქმება; 

ე) სასწავლო პროცესიდან დროებითი ჩამოშორება. 

 

სტუდენტის მიერ წინამდებარე წესით განსაზღვრული პირობების განმეორებითი 

დარღვევის შემთხვევაში, სტუდენტს მიეცემა გაფრთხილება და დროებით 

ჩამოშორდება სასწავლო პროცესს.   

მუხლი 6. აპელაცია  
1. აკადემიური არაკეთილსინდისიერების ფაქტის დადგენის შესახებ 

გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს აკადემიურ საბჭოში 

გადაწყვეტილების გამოტანიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.  

2. საჩივრის საფუძველი შეიძლება გახდეს დამოუკიდებელი ექსპერტის (დარგის 

სპეციალისტის) მიერ წამოდგენილი დასკვნა პლაგიატის ფაქტის არარსებობის 

შესახებ.  

3. სხდომას ესწრება აკადემიური კეთილსინდისიერების დამრღვევი  და 

წარმოებაში ჩართული ყველა პირი.  

4. აკადემიურ საბჭოს ხდომა მიმდინარეობს მხარეთა პოზიციის მოსმენით. 

გადაწყვეტილებას საბჭო ღებულობს ხმათა უმრავლესობით.  

5. აკადემიური საბჭო იღებს შემდეგი გადაწყვეტილებებიდან ერთ-ერთს: 

ა) საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ; 

ბ) საჩივარზე უარის თქმის შესახებ.  

5. აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.  

მუხლი 7. დასკვნითი დებულებანი  
1. წინამდებარე წესს აკადემიური საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს სასწავლებლის 

რექტორი.  

2. წინამდებარე წესში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება სასწავლებლის 

აკადემიური საბჭოს მიერ, რასაც ამტკიცებს სასწავლებლის რექტორი.  
 
 
 


