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1. ზოგადი დებულებები 
1.1. „შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში შესრულებული ნაშრომის პლაგიატის არსებობაზე 

შემოწმების წესი“ (შემდგომში - წესი) შემუშავებულია საქართველოს კანონმდებლობის და 

უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების  საფუძველზე. 

1.2. წესი ადგენს შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში  (შემდეგში - უნივერსიტეტი) 

პლაგიატის არსებობის გამოსავლენი კომპიუტერული ვებ პლატფორმა „Strikeplagiarism.com”-

ის პროგრამის (შემდგომში პროგრამა) გამოყენების და პლაგიატის ფაქტის დადგენის 

პროცედურებს.  

 

2. ტერმინთა განმარტებები  
2.1. მსგავსების კოეფიციენტი – ნაშრომის ტექსტის სხვა ლიტერატურული წყაროების ტექსტებთან 

მსგავსების/იდენტურობის მაჩვენებელი. იგი გვიჩვენებს, თუ ნაშრომის რა ნაწილია 

(პროცენტებში) სხვადასხვა ლიტერატურულ წყაროებში არსებულ ტექსტებთან 

მსგავსი/იდენტური.  

2.2. მსგავსების კოეფიციენტი (SC)1 – ნაშრომის ნაწილი (პროცენტებში), რომელიც მოიცავს სხვა 

ლიტერატურულ წყაროებში არსებულ არანაკლებ 5-სიტყვიან ფრაზებს. 

2.3. მსგავსების კოეფიციენტი (SC)2 – ნაშრომის ნაწილი (პროცენტებში), რომელიც  მოიცავს სხვა 

ლიტერატურულ წყაროებში არსებულ არანაკლებ 25-სიტყვიან მონაკვეთებს. 

2.4. მსგავსების კოეფიციენტი (QC)3 – ნაშრომის ნაწილი (პროცენტებში), რომელიც მოიცავს სხვა 

ლიტერატურულ წყაროებში არსებულ ფრაზებს ციტატების სახით. 

2.5. მსგავსების ანგარიში - ვებ პლატფორმა „Strikeplagiarism.com”-ის პროგრამის საშუალებით 

მომზადებული სტატისტიკური ანგარიში, ნაშრომის ტექსტის სხვა ლიტერატურული 

წყაროების ტექსტებთან მსგავსების შესახებ. 

2.6. შემოწმების ანგარიში - ვებ პლატფორმა „Strikeplagiarism.com”-ის პროგრამის საშუალებით 

მიღებული ნაშრომების შემოწმების შედეგი. 

2.7. გარეშე პირი - ნაშრომის ავტორი (თანაავტორი), რომელიც არ არის შპს ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტის თანამშრომელი ან სტუდენტი. 

 

3. პროგრამა „Strikeplagiarism.com“-ის მეშვეობით შესამოწმებელი 

ნაშრომები 
პროგრამა „Strikeplagiarism.com“-ის მეშვეობით სავალდებულოა  შემდეგი ნაშრომების შემოწმება: 

✓ უნივერსიტეტის სახელით გამოსაქვეყნებლად წარდგენილი მასალა (სტატია, მონოგრაფია, 

სახელმძღვანელო, უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალებში და კრებულებში  

გამოსაქვეყნებელი მასალა და ა. შ.); 

✓ უნივერსიტეტის სახელით საერთაშორისო/ადგილობრივ კონფერენციაზე წარსადგენი მასალა; 

✓ დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი; 

✓ სამაგისტრო ნაშრომი; 
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✓ საბაკალავრო ნაშრომი; 

✓ რიგ შემთხვევებში, თუ პროგრამაში ან/და სასწავლო კურსის სილაბუსში იქნება ამის 

მითითება, სასწავლო კურსის ფარგლებში შესრულებული პროექტი/დავალება. 

 

4. ვებ პლატფორმა  „Strikeplagiarism.com“-ის გამოყენების 

თავისებურებები 
4.1. პროგრამა ახორციელებს ნაშრომის შედარებას ინტერნეტ რესურსებში განთავსებულ 

საბიბლიოთეკო მონაცემთა ბაზებში არსებულ ლიტერატურულ წყაროებთან და გამოავლენს 

მსგავსი ფრაზების არსებობას. 

4.2. შესაძლებელია Microsoft Word, PDF (არა დასკანირებული) ფორმატებში შესრულებული 

ნაშრომების შემოწმება.  

4.3. ქართულ ენაზე შესრულებული ნაშრომის მიმართ აუცილებელი მოთხოვნაა “Sylfaen” 

შრიფტის გამოყენება. 

4.4. ნაშრომის ბეჭდური ვერსია დამოწმებული უნდა იყოს ავტორის (ავტორთა) ხელმოწერით. 

 

5. პროგრამის ადმინისტრირება 
5.1. პროგრამის ადმინისტრირებას ახორციელებს უნივერსიტეტის აკადემიური პროცესების 

მართვის სამსახური.  

5.2. პროგრამის ადმინისტრირება ევალება აკადემიური პროცესების მართვის სამსახურის ერთ-

ერთ მენეჯერს -  პროგრამის ადმინისტრატორს. პროგრამის ადმინისტრატორი არის 

საკონტაქტო პირი უნივერსიტეტსა და კომპანია Plagiat.pl-ს შორის. 

5.3. პროგრამის ადმინისტრატორის ფუნქციებია:  

• პროგრამის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;  

• პროგრამული ხარვეზის წარმოქმნის შემთხვევაში ვებ პლატფორმა “Strikeplagiarism.com”-

ის სათაო ოფისთან დაკავშირება და ხარვეზის აღმოფხვრა; 

• მსგავსების ანგარიშებისა და შემოწმების ანგარიშების შერჩევითი გადამოწმება, სკოლის  

დეკანის და სკოლის  სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის შეფასების კომისიის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება; 

• გარეშე პირის მომართვის საფუძველზე მისი ნაშრომის შემოწმება, ხელმოწერილი 

მსგავსების ანგარიშისა და შემოწმების შედეგის (ამონაბეჭდის)  გაცემა; 

• პროგრამის ოპერატორების საქმიანობის კონტროლის მიზნით ნაშრომების შერჩევით 

შემოწმება. 

5.4. ნაშრომების პროგრამის საშუალებით შემოწმების პროცედურების განხორციელების მიზნით 

უნივერსიტეტის თითოეულ ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში - სკოლაში  გამოიყოფა 

სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პირი/პირები - პროგრამის ოპერატორი. 

5.5. პროგრამის ოპერატორის ფუნქციებია:  

• ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიების იდენტურობის შემოწმება; 

• ნაშრომის ატვირთვა (შეყვანა) პროგრამაში და შემოწმების შედეგისა  და მსგავსების 

ანგარიშის ამობეჭდვა; 
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• პროგრამის ადმინისტრატორის ინფორმირებულობა გაწეული მუშაობის შესახებ. 

 

 

 

6. ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმების პროცედურა 
6.1. ნაშრომის ავტორმა შესაბამისი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის - სკოლის  

ადმინისტრაციაში/სადისერტაციო საბჭოში/სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის (ცენტრის) 

სამეცნიერო საბჭოში (შემდგომში - სამეცნიერო საბჭო), სკოლის სამეცნიერო ჟურნალის 

(კრებულის) რედკოლეგიაში (შემდგომში – რედკოლეგია) ნაშრომის დადგენილი წესით 

წარდგენისას სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად, როგორც წესი, უნდა წარადგინოს ძირითადი 

საგანმანათლებლო ერთეულის - სკოლის დეკანის სახელზე დაწერილი განცხადება ნაშრომში 

პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების თხოვნით. განცხადებაში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ 

ნაშრომის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები იდენტურია, აქვე მითითებული უნდა იყოს 

გვერდების რაოდენობა და სიმბოლოების რაოდენობა. (იხ. დანართი 1). 

6.2. სკოლის დეკანი პროგრამის ოპერატორს, ხოლო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი პროგრამის 

ადმინისტრატორს, გადასცემს ავტორის  განცხადებას, ნაშრომის ნაბეჭდ (აკინძული და 

დამოწმებული  იხ. მე-4 პუნქტის, 4.2.-4.4. პუნქტები) და ელექტრონულ (CD დისკზე) 

ვერსიებს.  

6.3. პროგრამის ადმინისტრატორი/ოპერატორი წინასწარ (ნაშრომის პროგრამაში ატვირთვამდე) 

ამოწმებს რამდენად აკმაყოფილებს ნაშრომის ელექტრონული ვერსია პროგრამის საშუალებით 

ტექსტის შემოწმებისთვის არსებულ მოთხოვნებს. 

6.4. შეუსაბამობის შემთხვევაში, ავტორს ეძლევა უფლება, 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში 

წარადგინოს კორექტირებული ელექტრონული ვერსია. 

6.5. პროგრამისთვის შეუსაბამო ელექტრონული ვერსიის განმეორებით წარდგენის შემთხვევაში 

ნაშრომი განსახილველად არ მიიღება. 

6.6. პროგრამისთვის კორექტული ვერსიის შემთხვევაში ადმინისტრატორი/ოპერატორი ნაშრომს 

ატვირთავს (შეიყვანს) პროგრამაში ინტერნეტ საიტზე „Strikeplagiarism.com“. 

6.7. პროგრამის ადმინისტრატორი/ოპერატორი 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში ბეჭდავს 

მსგავსების ანგარიშს და ამზადებს შემოწმების ანგარიშს (იხ. დანართი 2). ნაშრომის ნაბეჭდ 

ვერსიაზე აკეთებს აღნიშვნას შემოწმების შესახებ. 

6.8. მსგავსების კოეფიციენტი: 

6.8.1. ნაშრომში, სადისერტაციო ნაშრომის გარდა: 

ა)  მსგავსების კოეფიციენტი (SC)1 არ უნდა აღემატებოდეს 30%-ს; 

ბ) მსგავსების კოეფიციენტი (SC)2 არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს; 

გ) მსგავსების კოეფიციენტი (QC)3 არ უნდა აღემატებოდეს 20%-ს; 

6.8.2. სადისერტაციო ნაშრომში: 

ა) მსგავსების კოეფიციენტი (SC)1 არ უნდა აღემატებოდეს 20%-ს; 

ბ) მსგავსების კოეფიციენტი (SC)2 არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს. 

გ) მსგავსების კოეფიციენტი (QC)3 არ უნდა აღემატებოდეს 20%-ს. 
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6.9. პროგრამის ოპერატორი განცხადების დასკანირებულ ვერსიას, ნაშრომის ელექტრონულ 

ვერსიას, შემოწმების ანგარიშს უგზავნის პროგრამის ადმინისტრატორს. განცხადება რჩება 

პროგრამის ოპერატორთან.  

6.10. შემოწმების ანგარიში და მსგავსების სრული ანგარიში (ამონაბეჭდი) გადაეცემა, როგორც 

ნაშრომის ავტორს ასევე უფლებამოსილ პირს - ამ პუნქტის 6.1. ქვეპუნქტის შემთხვევაში 

სკოლის  დეკანს. 

6.11. შემოწმების ანგარიშის განხილვის შემდეგ სკოლის დეკანი იღებს ქვემოდ მოცემულ ერთ-ერთ 

გადაწყვეტილებას: 

• ნაშრომი არ შეიცავს პლაგიატს. ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება დასაშვებია. ამრიგად, 

ნაშრომი მიიღება/დაიშვება დაცვაზე/გამოსაქვეყნებლად; 

• ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება აღემატება დასაშვებ ნორმას. ამრიგად, ნაშრომი 

შემდგომი განხილვისთვის გადაეცემა სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის შეფასების 

კომისიას. 

6.12. სკოლის დეკანის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება დანართი 3-ში მოცემული 

სახით. 

6.13. შემოწმების ანგარიშში მოცემულ ერთ მსგავსების კოეფიციენტში მაინც უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი დასაშვები ნორმის გადამეტების შემთხვევაში სკოლის დეკანი იწვევს 

სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის შეფასების  კომისიას, რომელიც განიხილავს წარმოდგენილ 

მასალებს და იღებს ქვემოდ მოცემულ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებას: 

• ნაშრომი არ შეიცავს პლაგიატს. ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება დასაშვებია. ამრიგად, 

ნაშრომი მიიღება/დაიშვება დაცვაზე/გამოსაქვეყნებლად; 

• ნაშრომი არ შეიცავს პლაგიატს. ამავე დროს, ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება აღემატება 

დასაშვებ ნორმას.  ამრიგად, ნაშრომი არ დაიშვება დაცვაზე/არ გამოქვეყნდება; 

• სამეცნიერო ნაშრომი შეიცავს პლაგიატს. ამრიგად, ნაშრომი არ დაიშვება დაცვაზე/არ 

გამოქვეყნდება. საკითხი გადაეცემა ეთიკის კომისიას. 

6.14. სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის შეფასების  კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 

ფორმდება დანართ 4-ში მოცემული სახით. 

6.15.  სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის შეფასების  კომისიის მიერ სამეცნიერო/კვლევით ნაშრომში 

პლაგიატის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში საკითხი განსახილველად გადაეცემა 

დისციპლინარულ ორგანოს. 

 

7. პროგრამით მომსახურების პირობები 
7.1. ამ წესის მე-3 პუნქტში მითითებული  ნაშრომის  პლაგიატის არსებობაზე შემოწმება 

სავალდებულოა. 

7.2. დადგენილი წესით ჩაბარებული ნაშრომის პლაგიატის არსებობაზე სავალდებულო შემოწმება 

უფასოა. 

7.3. იმ შემთხვევაში, თუ ნაშრომის ავტორი მოინდომებს ნაშრომის წინასწარ შემოწმებას (მათ 

შორის განმეორებით, კორექტირების შემდეგ) და ამის თაობაზე განცხადებით (დანართი 5) 

მიმართავს სკოლის დეკანს,  მომსახურება  ფასიანია  და პირსა და უნივერსიტეტს შორის 

იდება ხელშეკრულება (დანართი 7).  
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7.4. ნაშრომის წინასწარ შემოწმება ავტორს შეუძლია 2-ჯერ. 

7.5. სავალდებულო შემოწმების შემდეგ ნაშრომი განმეორებით აღარ შემოწმდება პლაგიატის 

არსებობაზე. 

7.6. დისერტაციის, მონოგრაფიის, სახელმძღვანელოს, დამხმარე სახელმძღვანელოს, სამეცნიერო 

სტატიის, მოხსენების წინასწარი  შემოწმების (მათ შორის განმეორებითი შემოწმების) 

ღირებულება დგინდება უნივერსიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ბრძანებით. 

 

8.  გარეშე პირების მომსახურება 
8.1. პლაგიატის პროგრამის მეშვეობით შესაძლებელია შემოწმდეს გარეშე პირის 

სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომი.  

8.2. გარეშე პირმა უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახურში ნაშრომის დადგენილი წესით 

წარდგენისას სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად, როგორც წესი, უნდა წარადგინოს 

უნივერსიტეტის პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი განცხადება ნაშრომში პლაგიატის 

არსებობაზე შემოწმების თხოვნით. განცხადებაში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ ნაშრომის 

ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები იდენტურია, აქვე მითითებული უნდა იყოს გვერდების 

რაოდენობა და სიმბოლოების რაოდენობა. (იხ. დანართი 6). 

8.3. გარეშე პირის მომსახურეობა ფასიანია და დაინტერესებულ პირსა და უნივერსიტეტს შორის 

იდება ხელშეკრულება (იხ. დანართი 7).  

8.4. ნაშრომს ამოწმებს პროგრამის ადმინისტრატორი გარეშე პირის მიერ ხელშეკრულებაში 

გათვალისწინებული თანხის გადახდის ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ.  

8.5. პროგრამის ადმინისტრატორი უზრუნველყოფს ხელმოწერილი შემოწმების შედეგის და  

მსგავსების ანგარიშის გაცემას გარეშე პირისთვის 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

დანართი 1 

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის 

 .........................................................................  

.........................................................................  

სკოლის  დეკანს 

.........................................................................  

 

ნაშრომის ავტორის/ავტორების სახელი, გვარი,  

საგანმანათლებლო პროგრამა/თანამდებობა, 

 ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონი 

 

 

განცხადება 

 

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის პირს, შეამოწმოს ჩემს/ჩვენს მიერ მომზადებული ნაშრომი 

პლაგიატის არსებობაზე. 

ვადასტურებ/ვადასტურებთ, რომ: 

ნაშრომი .................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

                                                          (დასახელება) 

 

მომზადებულია ჩემს/ჩვენს მიერ და იგი არ არღვევს მესამე პირთა საავტორო უფლებებს. 

ნაშრომის ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები იდენტურია. 

1. გვერდების რაოდენობა -  

2. სიმბოლოების რაოდენობა -   

 

.........................................                          ............................................ 

            თარიღი                               ხელმოწერა  
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დანართი 2 

 

 

სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმების ანგარიში 

 

 

ავტორი/ავტორები ------------------------------------ 

 

ნაშრომის დასახელება ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები/თანახელმძღვანელი  ----------------------------

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

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

 

დარგი/სპეციალობა ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

სკოლა/ინსტიტუტი (ცენტრი)--------------------------------------------------------------------------

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

 

გვერდების რაოდენობა  -----------------------   სიმბოლოების რაოდენობა ----------------------- 

 

სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომის სახე: 

 

 დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი/წარსადგენი 

სადისერტაციო ნაშრომი; 

 სამეცნიერო სტატია; 

 მონოგრაფია; 

 სახელმძღვანელო; 

 სამაგისტრო ნაშრომი; 

 საბაკალავრო ნაშრომი; 

 სხვა; 

 

პროგრამა Strikeplagiarism-ის საშუალებით მიღებულმა ანგარიშის შედეგმა აჩვენა შემდეგი: 

 მსგავსების კოეფიციენტი (SC1) შეადგენს ..………….. %-ს 

 მსგავსების კოეფიციენტი (SC2) შეადგენს …………..... %-ს 

 მსგავსების კოეფიციენტი (QC3) შეადგენს ………….... %-ს 

 

დანართი:  

 ავტორის განცხადება (ასლი)  
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 ნაშრომის ნაბეჭდი ვერსია  

 ნაშრომის ელექტრონული ვერსია (CD დისკზე).  

 პლაგიატის პროგრამის საიტზე გამოტანილი  მიღებული  შედეგის  ამონაბეჭდი.  

 

პროგრამის ადმინისტრატორის/ოპერატორის კომენტარი გამოვლენილი მსგავსების 

შესახებ: 

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

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

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

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

 

 

 

 

-----------------------                                                                         --------------------------- 
               თარიღი                                                                      ადმინისტრატორის/ოპერატორის ხელმოწერა 
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დანართი 3 

 

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის  ......................................................................... 

სკოლის  დეკანის გადაწყვეტილება ნაშრომის შესახებ 

 

 

 

ავტორი: ......................................................................................................................................... 

 

ნაშრომის დასახელება: ............................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

გვერდების რაოდენობა  ................................                              

სიმბოლოების რაოდენობა  .......................  

 

დარგი/სპეციალობა ..................................................................................................................... 

 

ნაშრომის, მსგავსების ანგარიშის  განხილვის საფუძველზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

 ნაშრომი არ შეიცავს პლაგიატს. ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება დასაშვებია. ამრიგად, 

ნაშრომი მიიღება/დაიშვება დაცვაზე/გამოსაქვეყნებლად. 

 ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება აღემატება დასაშვებ ნორმას. ამრიგად, ნაშრომი 

შემდგომი განხილვისთვის გადაეცემა სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის შეფასების 

კომისიას. 

 

 

 

..........................                                                 ----------------------------------------------------------- 

     თარიღი                                                                   სკოლის დეკანის ხელმოწერა 
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დანართი 4 

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის  ......................................................................... 

სკოლის სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის შეფასების კომისიის გადაწყვეტილება ნაშრომის 

შესახებ 

 

 

ავტორი: ......................................................................................................................................... 

 

ნაშრომის დასახელება: ............................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

გვერდების რაოდენობა  ................................                                

სიმბოლოების რაოდენობა  .......................  

 

დარგი/სპეციალობა ..................................................................................................................... 

 

ნაშრომის, მსგავსების ანგარიშის  განხილვის საფუძველზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

 ნაშრომი არ შეიცავს პლაგიატს. ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება დასაშვებია. ამრიგად, 

ნაშრომი მიიღება/დაიშვება დაცვაზე/გამოსაქვეყნებლად. 

 ნაშრომი არ შეიცავს პლაგიატს. ამავე დროს, ნაშრომში გამოვლენილი მსგავსება აღემატება 

დასაშვებ ნორმას.  ამრიგად, ნაშრომი არ დაიშვება დაცვაზე/არ გამოქვეყნდება. 

 სამეცნიერო ნაშრომი შეიცავს პლაგიატს. ამრიგად, ნაშრომი არ დაიშვება დაცვაზე/არ 

გამოქვეყნდება. საკითხი გადაეცემა ეთიკის კომისიას. 

 

დადასტურება: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

..........................                                                 ----------------------------------------------------------- 

             თარიღი                                                                  სკოლის  სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომის 

შეფასების კომისიის 

 თავმჯდომარის  ხელმოწერა 
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დანართი 5 

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის 

 ......................................................................... 

.........................................................................  

სკოლის  დეკანს  

 

ნაშრომის ავტორის/ავტორების სახელი, გვარი,  

საგანმანათლებლო პროგრამა/თანამდებობა, 

 ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონი 

 

 

განცხადება 

 

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს,  ჩემს/ჩვენს მიერ მომზადებული ნაშრომი წინასწარ 

შეამოწმოს პლაგიატის არსებობაზე. 

 

ვადასტურებ/ვადასტურებთ, რომ: 

 

ნაშრომი .................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

                                                           (დასახელება) 

მომზადებულია ჩემს/ჩვენს მიერ და იგი არ არღვევს მესამე პირთა საავტორო უფლებებს; 

ნაშრომის ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები იდენტურია. 

1. გვერდების რაოდენობა -  

2. სიმბოლოების რაოდენობა -   

 

დანართი:  

 ნაშრომის ნაბეჭდი ვერსია; 

 ნაშრომის ელექტრონული ვერსია (CD დისკზე); 

 შესაბამისი საფასურის გადახდის ქვითარი. 

 

 

.........................................                  ............................................ 

           თარიღი                            ხელმოწერა   
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დანართი 6 

 

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტს  

................................................................. 

 

ნაშრომის ავტორის/ავტორების სახელი, გვარი,  

პირადი ნომერი,  ელექტრონული ფოსტის  

მისამართი, ტელეფონის ნომერი 

 

განცხადება 

 

 

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს, შეამოწმოთ ჩემს/ჩვენს მიერ მომზადებული ნაშრომი 

სხვა ლიტერატურული წყაროების ტექსტებთან მსგავსების არსებობაზე. 

 

ვადასტურებ/ვადასტურებთ, რომ: 

ნაშრომი .................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................                                                                                                                  

(დასახელება) 

მომზადებულია ჩემს/ჩვენს მიერ და იგი არ არღვევს მესამე პირთა საავტორო უფლებებს; 

ნაშრომის ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები იდენტურია. 

1. გვერდების რაოდენობა -  

2. სიმბოლოების რაოდენობა -   

 

დანართი:  

 ნაშრომის ნაბეჭდი ვერსია; 

 ნაშრომის ელექტრონული ვერსია (CD დისკზე); 

 

.........................................                              ............................................ 

თარიღი                                                                                                              ხელმოწერა  
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 დანართი 7 

 

მომსახურების ხელშეკრულება # 

 

 

ქ. თბილისი                                                                                                                                   -----/------/20--წ. 

 

1. ხელშეკრულების მხარეები 

ერთის მხრივ, შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, პრეზიდენტის, ------------------------------ 

სახით, შემდგომში „შემსრულებელი“ და მეორეს მხრივ,----------------------------------------------------

----------------------------------------- სახით, შემდგომში „დამკვეთი“, ვდებთ წინამდებარე 

ხელშეკრულებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ვთანხმდებით შემდეგზე:  

 

2. ხელშეკრულების საგანი 

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს  ---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- (შემდგომში 

„მომსახურება“).  

3. მხარეთა უფლება-მოვალეობები 

3.1 შემსრულებელი ვალდებულია დამკვეთს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება 

გაუწიოს ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად. 

3.2.დამკვეთი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შემსრულებელს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სამუშაოს ღირებულება. 

 

4. შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება 

  4.1. დამკვეთი შემსრულებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს 

შესრულებისთვის უხდის ------------------------------------------------------ ლარს, მომსახურების 

გაწევამდე.  

 

5. მომსახურების მიწოდების წესი და პირობები 

5.1. დამკვეთის მიერ ინფორმაციის მიწოდება ხდება შემსრულებლის იურიდიულ მისამართზე. 

5.2. გაწეული მომსახურების მიღება დასტურდება  მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელსაც ხელს 

აწერენ მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლები.  

 

6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

6.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე. 

6.2. დამკვეთს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ვადაზე ადრე მოშალოს ეს ხელშეკრულება, მაგრამ ამ 

შემთხვევაში იგი ვალდებულია შემსრულებელს აუნაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს 

ღირებულება და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიანი.  

6.3. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა იწყება ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია --------------- 
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6.4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე ადრე შეწყვეტა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა 

წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით. შეწყვეტის შესახებ მათ ერთმანეთს უნდა აცნობონ 5 

სამუშაო დღით ადრე მაინც. 

6.5. იმ შემთხვევაში თუ ფორსმაჟორული გარემოებების მოქმედება გრძელდება 30 დღეზე მეტ ხანს 

ან მისი დადგომისთანავე ცხადი გახდა, რომ გაგრძელდება 20 დღეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება 

აქვთ, მოითხოვონ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა. 

6.6. ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი საკითხები წყდება მხარეთა წერილობითი 

შეთანხმებით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6.7. ხელშეკრულება შესრულებულია 2 ეგზემპლარად ქართულ ენაზე და თითოეულ მათგანს აქვს 

თანაბარი იურიდიული ძალა. 

6.7. ნებისმიერი ცვლილება ფორმდება წერილობითი ფორმით და წარმოადგენს წინამდებარე 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

 

7. დავის მოწესრიგება 

7.1. წინამდებარე  ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წარმოშობილი ყველა უთანხმოება 

უნდა მოწესრიგდეს მხარეთა ურთიერთშეთანხმების გზით. 

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის და უთანხმოების მოგვარება 

შეუძლებელია მოლაპარაკების გზით, მისი გადაწყვეტა ხდება სასამართლოს მეშვეობით. 

 

1. მხარეთა რეკვიზიტები 

 

             დამკვეთი                                        შემსრულებელი 

 


