ხელშეკრულების საგანი
ხელშეკრულების საგანია სტუდენტისათვის მის მიერ არჩეულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სასწავლო მომსახურების გაწევა ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სწავლის
საფასურის გადახდის შემთხვევაში.

მხარეთა უფლება-მოვალეობები
სეუ ვალდებულია:
1.

უზრუნველყოს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება სტუდენტის მიერ შესაბამის
საფეხურზე სწავლის

კანონმდებლობით

დადგენილი

პერიოდის

განმავლობაში,

თუ

აღნიშნული არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას;
2.

ხელი

შეუწყოს

სტუდენტს

სამართლებრივი

კანონმდებლობითა

აქტებით დადგენილი

იზრუნოს საუნივერსიტეტო
3.

საქართველოს

საგანმანათლებლო
კურსდამთავრებულს

და

უნივერსიტეტის

უფლებების შეუფერხებლად რეალიზებაში,

აკადემიური გარემოს განვითარებაზე;

პროგრამის
მიღებული

სრული

კურსის

განათლების

დასრულების

შესაბამისი

შემთხვევაში

კვალიფიკაცია

და

მიანიჭოს
გადასცეს

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - დიპლომი და დიპლომის დანართი.
სტუდენტი ვალდებულია:
1.

გაიაროს აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი
ფორმისა და ვადების დაცვით;

2.

წარუდგინოს უნივერსიტეტს უტყუარი ინფორმაცია, პირადი და საკონტაქტო მონაცემები, ასევე
უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი;

3.

ისწავლოს

უნივერსიტეტის

საგანმანათლებლო

პროგრამით

გათვალისწინებული

ყველა

სასწავლო დისციპლინა შესაბამისი პროგრამის მოთხოვნების დაცვით, მონაწილეობა მიიღოს
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ აქტივობებში;
4.

დაიცვას უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით დადგენილი სტუდენტური დისციპლინის,
ადმინისტრაციასთან და აკადემიურ პერსონალთან კომუნიკაციის, პროფესიული ეთიკისა და
აკადემიური

პატიოსნების

ნორმები,

აღნიშნული

ნორმების

დარღვევისათვის,

დისციპლინარული პასუხისმგებლობა დაეკისროს უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესით;
5.

მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებულ ხარისხის უზრუნველყოფის
პროცესის აქტივობებში.

6.

დროულად შეამოწმოს უნივერსიტეტის ვებგვერდი www.seu.edu.geდა სასწავლო პროცესის
მართვის სისტემა www.seu.ini.ge ინფორმაციის მიღების მიზნით.

7.

გადაიხადოს სწავლის საფასური მასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში
ქვემოთ მოცემული გრაფიკის შესაბამისად:

სეუ-ს უფლება აქვს:
1. დაგეგმოს სასწავლო პროცესი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად, განსაზღვროს
აკადემიური აქტივობების ვადები;

2. განსაზღვროს სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის, ეთიკისა და დისციპლინარული
პასუხისმგებლობის, სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, უნივერსიტეტში
სასწავლო პროცესის ორგანიზების სხვა წესები, მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით;
3. დამოუკიდებლად

მიიღოს

გადაწყვეტილება

სასწავლო

პროცესის

აკადემიური

და

ადმინისტრაციული პერსონალით უზრუნველყოფის, მისი გაუმჯობესების, საგანმანათლებლო
პროგრამისა თუ ინფრასტრუქტურის მოდიფიცირების თაობაზე;
4. ხელშეკრულებაში მითითებული სწავლის საფასურის გადახდის ვადების დარღვევის შემთხვევაში
ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეუჩეროს მაგისტრანტის სტატუსი.

სტუდენტს უფლება აქვს:
ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული სტუდენტის ყველა უფლებით, კერძოდ:
1. მიიღოს საგანმანათლებლო მომსახურება საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული
მოცულობით, უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდრით გათვალისწინებული პირობებითა და
ვადებში;
2. მიიღოს მონაწილეობა ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში და
ისარგებლოს

უნივერსიტეტის

მიერ

შეთავაზებული

დამატებითი

საგანმანათლებლო

მომსახურებით;
3. დამოუკიდებლად შეაფასოს სასწავლო პროცესი და უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სხვა
სერვისები;
4. თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი ან/და უარი თქვას მისთვის მიუღებელი იდეების
გაზიარებაზე;
5. გაწევრიანდეს

სტუდენტურ

და

სხვა

საზოგადოებრივ

ორგანიზაციებში,

უნივერსიტეტის

ფარგლებში თუ მის გარეთ;
6. მიიღოს

უნივერსიტეტში

მასზე

არსებული

ყველა

სახის

ინფორმაცია

კანონმდებლობით

დადგენილი წესით;

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მისი შეწყვეტის პირობები
1. წინამდებარე კონტრაქტი ძალაში შედის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების დღიდან და მოქმედებს
სტუდენტის მიერ შესაბამისი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის პერიოდის
განმავლობაში;
2. სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, აღდგენისა და შეწყვეტის პირობები განისაზღვრება
საქართველოს კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
სტუდენტისათვის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, აღდგენისა და შეწყვეტის თაობაზე გამოიცემა
უნივერსიტეტის

სამართლებრივი

აქტი,

რომელიც

ეცნობება

სტუდენტს

პირადად

ან

ელექტრონულად;
3. სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე
კონტრაქტით გათვალისიწინებული უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან სტუდენტის
სტატუსის შეჩერების დღიდან. აღნიშნული არ ათავისუფლებს მხარეებს სტატუსის შეჩერებამდე
წარმოშობილ ვალდებულებათა შესრულებისგან. სტუდენტის სტატუსის აღდგენისას ძალაში

შედის მხარეთა მიერ წინამდებარე კონტრაქტით
ვალდებულება.

გათვალისწინებული ყველა უფლება-

4. კონტრაქტი წყდება სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის ან მხარეთა შორის ახალი კონტრაქტის
დადებისას.
5. სტუდენტისათვის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მხარეები ვალდებულნი არიან სრულად
შეასრულონ სტატუსის შეწყვეტამდე წარმოშობილი ვალდებულებები;

სწავლის საფასური:
1. უნივერსიტეტის

მიერ

გაწეული

სასწავლო

მომსახურების

გათვალისწინებულია (სწავლის საფასური) ლარით თითოეული

წლიური
სასწავლო

ღირებულება
წლისათვის,

სტუდენტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის პერიოდის განმავლობაში;
2. სასწავლო მომსახურების წლიური ღირებულება მოიცავს სტუდენტის მიერ 2 (შემოდგომის და
გაზაფხულის) სასწავლო სემესტრის განმავლობაში თითოეულ სემესტრში 30 კრედიტის გავლის
შესაძლებლობას შესაბამისი საგანმანათლებლო

პროგრამით გათვალისწინებული

მოთხოვნებით;
3. დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებად მოიაზრება გაზაფხულისა და შემოდგომის
სემესტრებში 30 კრედიტს

ზემოთ, ასევე ზაფხულის სემესტრის განმავლობაში სტუდენტის

სურვილით გასავლელი სასწავლო დისციპლინები;
4. დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება სწავლის წლიური
საფასურისა და

სტუდენტის სურვილით გასავლელი სასწავლო დისციპლინების კრედიტების

რაოდენობის პროპორციულად;
5. სწავლის საფასურის გადახდა ხდება წელიწადში 10 ნაწილად ამ კონტრაქტით დადგენილი
გრაფიკით, უნაღდო
ანგარიშსწორების ფორმით;
6. მხარეები უფლებამოსილნი არიან შეთანხმდნენ სწავლის საფასურის გადახდის განსხვავებულ
გრაფიკზე. შეთანხმება აუცილებელია დადასტურებული იყოს ორივე მხარის მიერ და დაერთოს
წინამდებარე კონტრაქტს;
7. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი მოიპოვებს სახელმწიფო დაფინანსებას სახელმწიფო-სასწავლო,
სოციალური ან სხვა

პროგრამით გაცემული გრანტის ფარგლებში, გადახდის გრაფიკით

გათვალისწინებული სწავლის საფასურის გადახდის წესი
გამოიყენება
სტუდენტის
მიერ
გადასახდელი თანხის პროპორციულად. სტუდენტი ვალდებულია სწავლის
საფასურის
გადახდის ვალდებულების დადგომამდე წარუდგინოს უნივერსიტეტს ინფორმაცია გრანტით
დაფინანსების

თაობაზე.

