XVI თავი
პლაგიატზე რეაგირების მექანიზმები
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის N111 დადგენილებით დამტკიცებული
,,ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“ მე-2 მუხლის (ტერმინთა განმარტება)
,,პ’’
ქვეპუნქტის თანახმად, პლაგიატი განმარტებულია, რ ოგორც აკადემიური
არ აკეთილსინდისიერება, რომლის ფორმები განისაზღვრება უნივერსიტეტის ეთიკის
კოდექსით.
,,ბსუ-ს ეთიკის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017
წლის 27 ივლისის N02 გადაწყვეტილებითა (წინამდებარე გზამკვლევის დანართი 7) ბსუ-ს
სასწავლო პროცესის განმახორციელებელი პერსონალის ერთ-ერთი ვალდებულებაა
გამოავლინოს აკადემიური არაკეთილსინდისიერების (სიყალბის/პლაგიატის) შემთხვევა
(არსებობის შემთხვევაში), კომპეტენციის ფარგლებში გამოიკვლიოს გამომწვევი მიზეზი და
მიიღოს შესაბამისი ზომები მსგავსი ქმედების აღსაკვეთად.
,,ბსუ-ს ს ასწავლო პროცესის მ არეგულირებელი წესის“ მე-161 მუხლით რეგულირდება ბსუ-ს
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესში
პლაგიატის გამოვლინებისა და რეაგირების პროცედურა, რაც მდგომარეობს შემდეგში:
სასწავლო პროცესში (მიმდინარე, შუალედური ან/და დასკვნითი გამოცდების პერიოდი)
სტუდენტის მხრიდან პლაგიატის ჩადენის შემთხვევაში შესაბამისი პერსონალი (აკადემიური,
სამეცნიერო ან/და მოწვეული) ვალდებულია სტუდენტს გაუფორმოს შეფასება - ,,0“ და
სამსახურებრივი ბარათით მიმართოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანს;
ფაკულტეტის დარგობრივი დეპარტამენტის მიერ ს აბაკალავრო ან სამაგისტრო ნაშრომის
წინასწარი განხილვის ეტაპზე (აპრობაცია) პლაგიატის გამოვლინების შემთხვევაში, ნაშრომი არ
უნდა იქნეს დაშვებული საჯარო დაცვაზე და შესაბამისი გადაწყვეტილება უნდა წარედგინოს
ფაკულტეტის დეკანს, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების წარმართვის
მიზნით. საბაკალავრო ან სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტების მიერ ნაშრომის შეფასების
ეტაპზე პლაგიატის გამოვლინების შემთხვევაში კი, ამის შესახებ უნდა მიეთითოს
რეცენზენტების დასკვნაში და წარედგინოს დეკანს შემდგომი რეაგირებისათვის.
ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, არსებული რეგულაციებით, ფაკულტეტის დეკანმა უნდა
მიმართოს ბსუ-ს რექტორს, რომელიც აკადემიურ საბჭოს წარუდგენს პლაგიატის
შემსწავლელი კომისიის შემადგენლობას დასამტკიცებლად.
აკადემიური ეთიკის დარღვევის შესახებ განცხადებასთან დაკავშირებით ჩატარებული
მოკლვევის შედეგად წარმოდგენილ კომისიის დასკვნის საფუძველზე აკადემიური საბჭო იღებს
შესაბამის გადაწყვეტილებას (მიმართავს რექტორს სტუდენტის მიმართ ეთიკის კოდექსით და
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით) და
წარდგინებით მიმართავს შესაბამისი ფაკულტეტის
საბჭოს/სადისერტაციო
საბჭოს,
უნივერსიტეტის ფარგლებში დაცულ ან დასაცავად წარდგენილ სამაგისტრო/სადისერტაციო
ნაშრომზე ეთიკის
კოდექსით გათვალისწინებული
დარღვევის/დარღვევებისას
მინიჭებული/მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის საფუძვლიანობის შემოწმების მიზნით;

,,ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“ მე-17 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად,
საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომში/პროექტში აღმოჩენილი აკადემიური სიყალბის
(პლაგიატის) დადასტურების შემთხვევაში, ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით
გაბათილდება ამ სტუდენტისათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ
გადაწყვეტილება, რაც თავის მხრივ, მასზე დიპლომის გაცემის შესახებ ბსუ-ს რექტორის
ბრძანების გაუქმების საფუძველია.
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 5 აპრილის №19 დადგენილებით დამტკიცებული „ბსუს დოქტორანტურის დებულების“ მე-17 მუხლის ,,ზ’ ქვეპუნქტის თანახმად, დოქტორანტის
მხრიდან პლაგიატის შემთხვევაში, ეთიკის კოდექსისა და შინაგანაწესით გათვალისწინებული
პროცედურების განხორციელების შედეგად შესაბამისი სადისერტაციო საბჭოს
გადაწყვეტილებით გაბათილდება დოქტორანტისათვის დოქტორის ხარისხის მინიჭების
გადაწყვეტილება.
უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსისა და შინაგანაწესის თანახმად, უნივერსიტეტის
ს ტუდენტის/მსმენელის ს ტატუსის შეწყვეტა, როგორც დისციპლინური სახდელი,
შეეფარდება სტუდენტს/მსმენელს შემდეგი ეთიკური გადაცდომის შემთხვევებში:
ა) დადგენილი წესის საწინააღმდეგოდ ან/და ნებართვის გარეშე გამოიყენებს (ხელყოფს)
უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსს (გაფრთხილების მიუხედავად
განაგრძობს უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის ან სხვა ფართის სარგებლობას ან/და იმ
კომპიუტერული ან სხვა ტექნიკის გამოყენებას, რომელიც არ არის განკუთვნილი
სტუდენტთა მოხმარებისათვის);
ბ) გამოცდაზე შევა ს ხვა ს ტუდენტის ნ აცვლად ან ეცდება მ ის ნაცვლად გამოცდა
ჩ ააბარებინოს სხვა პირს;
გ) ჩ აიდენს აკადემიურ ს იყალბეს (პლაგიატს) - სასწავლო პროცესში შესაფასებლად
წარადგენს სხვის ნაშრომს, როგორც საკუთარს;
დ) გამოიყენებს ან/და ს ხვას მ იაწვდის ს ასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის
ს ისტემის მომხმარებლის პირად ინფორმაციას (პაროლი და კოდი) ან/და საგნის
ლექტორის ნ აცვლად აწარმოებს თ ავისთვის ან ს ხვა სტუდენტისათვის შეფასებას
(აღრიცხავს).
უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსისა და შინაგანაწესის თანახმად, უნივერსიტეტის ეთიკის
კოდექსის უხეშ დარღვევად ჩაითვლება პროფესორ-მასწავლებლის შემდეგი ქმედება: ა)
პლაგიატი; ბ) სტუდენტის შესაძლებლობის პირადი სარგებლის მიზნით გამოყენება; გ)
სტუდენტისგან, უნივერსიტეტში დასაქმებულისგან ან სხვა დაინტერესებული პირისგან
საჩუქრის/თანხის მიღება სარგებლის სანაცვლოდ ან პირიქით.

