
                                                             დანართი №1 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები  

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში - ,,უნივერსიტეტი“) ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი  (შემდგომში – ,,ცენტრი“) არის უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო - კვლევითი სტრუქტურული ერთეული. 

2. ცენტრი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი 

აქტებითა და წინამდებარე დებულებით.  

3. ცენტრი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აკადემიური საბჭოსა და 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე 

დაკისრებულ დავალებებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.  

4. ცენტრს აქვს საკუთარი ანგარიში, ბლანკი უნივერსიტეტის გერბით და ბეჭედი, 

რომლის გამოყენება ხდება ცენტრის დირექტორის მიერ კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.  

5. ცენტრი განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეშვიდე სასწავლო კორპუსი, ქ. თბილისი, 

ქეთევან წამებულის 55. 

 

მუხლი 2. ცენტრის მიზნები და ფუნქციები 

1. ცენტრის ძირითადი მიზნებია: 

ა) ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა შესწავლა უნივერსიტეტის სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო პოტენციალის გამოყენებით;  



ბ) სამეცნიერო კვლევებში სტუდენტი ახალგაზრდობის აქტიური ჩაბმა მათში 

მეცნიერული კვლევის უნარების განვითარების მიზნით;  

გ) ქვეყნის სამეცნიერო საზოგადოების ყურადღების გააქტიურება აღნიშნულ 

საკითხებზე. 

2. ცენტრი საკუთარი მიზნების მისაღწევად: 

ა) აწყობს სამეცნიერო კონფერენციებს;   

ბ) იწვევს სპეციალისტებს ქართულ-ოსურ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად.  

3. ცენტრის ფუნქციებია:  

ა) სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა;  

ბ) საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა;  

გ) განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა; 

დ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 

სხვა საქმიანობის განხორციელება. 

 

მუხლი 3. ცენტრის სტრუქტურა და უფლებამოსილებები 

1. ცენტრს მართავს ცენტრის დირექტორი, რომელსაც ოთხი წლის ვადით 

თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.  

2. ცენტრის დირექტორი:  

ა) წარმართავს ცენტრის საქმიანობას დებულებით გათვალისწინებული მიზნების 

მისაღწევად; 

ბ) კოორდინაციას უწევს ცენტრში დაგეგმილი და განსახორციელებელი 

ღონისძიებების ეფექტიანად წარმართვას და წარმოადგენს ცენტრს მესამე პირებთან 

ურთიერთობაში; 

გ) პასუხისმგებელია ცენტრზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების 

შესრულებაზე;  



დ) ანაწილებს მოვალეობებს ცენტრის საქმიანობაში ჩართულ პირებს შორის, აძლევს 

მათ მითითებებსა და დავალებებს;  

ე) აკადემიურ საბჭოს არა უგვიანეს მომდევნო წლის მეორე კვარტლის დასრულებისა 

წარუდგენს განვლილი წლის საქმიანობის ანგარიშს;  

ვ) ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით ცენტრისათვის დაკისრებული ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც რექტორსა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს 

წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით;  

ზ) ახორციელებს ამ დებულებით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით და 

უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების გადაწყვეტილებებით განსაზღვრულ სხვა 

ფუნქციებს.  

3. ცენტრის დირექტორს საქმიანობის განხორციელებაში დახმარებას უწევენ უფროსი 

სპეციალისტი და უფროსი ლაბორანტი.  

4. ცენტრის უფროსი სპეციალისტი: 

ა) უზრუნველყოფს ცენტრის კოორდინირებულ მუშაობას;  

ბ) ამყარებს კავშირებს ქართულ-ოსური ურთიერთობებით დაინტერესებულ 

პირებთან, ორგანიზებას უწევს მათთან  ურთიერთობასა და თანამშრომლობას;  

გ) აქტიურად მონაწილეობს ცენტრის საქმიანობაში, ეწევა მთარგმნელობით 

საქმიანობას, ახდენს ნაშრომთა რედაქტირებასა და კორექტირებას;  

დ) წარუდგენს ანგარიშს ცენტრის დირექტორს სამსახურში გაწეული მუშაობის 

შესახებ.  

5. უფროსი ლაბორანტი: 

ა) ხელმძღვანელობს ცენტრის ბიბლიოთეკას;  

ბ) ასრულებს ტექნიკურ სამუშაოს მასალების დამუშავებისა და გავრცელების დროს;  

გ) უზრუნველყოფს ცენტრის ტექნიკური აღჭურვილობის ფუნქციონირებას. 

დ) ცენტრის მიზნებიდან გამომდინარე მოიძიებს და წარადგენს საჭირო ინფორმაციას 

და მასალებს მოცემული თემატიკის შესახებ; 

ე) ქმნის ცენტრის მუშაობისათვის საჭირო ინფორმაციულ ბაზას; 



ვ) წარუდგენს ანგარიშს ცენტრის დირექტორს სამსახურში გაწეული მუშაობის 

შესახებ.  

  6. ცენტრის დირექტორის, უფროსი სპეციალისტისა და უფროსი ლაბორანტის 

საქმიანობა ანაზღაურდება ცენტრის მიერ მოზიდული თანხებიდან. 

 

მუხლი 4. ცენტრის ქონება  

თავის ფუნქციათა განსახორციელებლად ცენტრი სარგებლობს უნივერსიტეტის 

უძრავი და მოძრავი ქონებით. 

 

 მუხლი 5. ცენტრის ფინანსები  

ცენტრის დაფინანსების წყაროებია: 

ა) გრანტებისა და პროექტების საფუძველზე მიღებული შემოსავლები; 

ბ) ცალკეული ხელშეკრულების შესრულებით მიღებული შემოსავლები;  

გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიზნობრივად ცენტრისათვის 

განკუთვნილი საჩუქრის სახით მიღებული შემოსავლები;  

დ) კანონმდებლობით აუკრძალავი ნებისმიერი შემოსავლები.  

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები  

ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, სხვა სტრუქტურული ცვლილებები და 

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხი 

რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 7. ძალაში შესვლა  

დებულება ძალაში შედის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 

მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე.  


