
სსიპ  ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  

წარმომადგენლობითი  საბჭოს  სხდომა  №1  

  

ქ .  თბილისი                                                       2018 წლის  12 თებერვალი  

 
სხდომას  ესწრებოდნენ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 1. 

შაბურიშვილი შოთა 2. თოდუა ნუგზარი 3. აბესაძე ნინო 4. ბარბაქაძე ხათუნა 5. 
გაგელიძე ტარიელი 6. გოგინავა უშანგი 7. თუთბერიძე ბეჟანი 8. მაჭავარიანი ლია 9. 
გეგეჭკორი არნოლდი 10. სამსონია შოთა 11. კვირიკაშვილი ბახვა 12. ოქიტაშვილი 
გიორგი 13. მარველაშვილი ვლადიმერი 14. ქიტუაშვილი თინა 15. ჩხაიძე ზურაბი 16. 
წერეთელი მარი 17. ჟვანია ირინე 18. ჩახუნაშვილი ნინო 19. თოფურია სალომე 20. 
ლორია კახაბერი 21. გორდეზიანი ლევანი 22. გელოვანი ნანი 23. თაბუაშვილი 
აპოლონი 24. ბრაჭული ირაკლი 25. ოთხმეზური გიორგი 26. პაიჭაძე თამარი 27. 
შარაბიძე თამარი 28. სამხარაძე ლაშა 29. კეჟერაშვილი შოთა 30. მურღულია ირაკლი 
31. გაიპარაშვილი ზურაბი 32. ღარიბაშვილი ირაკლი 33. სუმბაძე ციური 34. 
ქადეიშვილი თორნიკე 35. წაქაძე სევერიანი 36. რუსიაშვილი გიორგი 37. იოსელიანი 
ხათუნა 38. ახალბედაშვილი ლილი 39. ალანია ვიქტორი 40. ხეცურიანი ნათელა 41. 
ხუციშვილი მარინე 42. ნემსაძე ადა 43. რუხაია მიხეილი 44. ჯობავა თამარი (დანართი 1) 

სხდომაზე  დამსწრე  აკადემიური  საბჭოს  წევრები :  1. გიორგი	 შარვაშიძე 2. 
გიორგი	ღვედაშვილი 3. დავით კერესელიძე 4. ომარ ფურთუხია 5. ვასილ გონაშვილი 
6. ირინე ქურდაძე 7. ანასტასია ქიტიაშვილი 8. მარინე მინდორაშვილი 9. ალექსანდრე 
კუხიანიძე 10. ხათუნა მაისაშვილი 11. აკაკი ყულიჯანაშვილი 12. ქეთევან ნადირაძე 13. 
ერეკლე გამყრელიძე 14. ნუგზარ შავლაყაძე 15. თამაზ ყარალაშვილი 16. ავთანდილ 
ამირანაშვილი 17. მარინე ზაუტაშვილი 18. მამუკა ხუსკივაძე 19. დავით მერკვილაძე 20. 
მურმან კვინიკაძე 21. ნათელა ანანიაშვილი 22. გოჩა ფერაძე 23. რევაზ შანიძე 24. 
ნიკოლოზ ავაზაშვილი (დანართი 2) 

 
დღის  წესრიგი :  
 
1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს ზოგიერთი წევრისთვის სტატუსის შეწყვეტა  
2. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის ანგარიშის მოსმენა 



3. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ზოგიერთი სტრუქტურული ერთეულის დებულების ცვლილების დამტკიცება  

4. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონიმიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების დამტკიცება  

5. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების დამტკიცება  

6. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების დამტკიცება  

7. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების 
დამტკიცება  

8. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების ცვლილების დამტკიცება  

9. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების 
ცვლილებების დამტკიცება  

10. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მედიცინის ფაკულტეტის დებულების დამტკიცება  

11. სსიპ ივანე	 ჯავახიშვილის	 სახელობის	 თბილისის	 სახელმწიფო	
უნივერსიტეტის		ინსტიტუტებისთვის	მოქმედი	კანონმდებლობის	მოთხოვნათა	თანახმად	
დამოუკიდებელი	 სამეცნიერო-კვლევითი	 ერთეულის	 სტატუსის	 მინიჭების	 (შექმნის)	
შესახებ აკადემიური საბჭოს ზოგიერთი დადგენილების დამტკიცება  

12. სსიპ ივანე	 ჯავახიშვილის	 სახელობის	 თბილისის	 სახელმწიფო	 უნივერსიტეტის	
ზოგიერთი ინსტიტუტის დებულებაში ცვლილებების თაობაზე აკადემიური საბჭოს 
დადგენილებების დამტკიცება  

13. „სსიპ	 -	ივანე	ჯავახიშვილის	სახელობის	თბილისის	სახელმწიფო	უნივერსიტეტის	
დამხმარე	 საგანმანათლებლო	ერთეულის	 -	 სტუდენტთა	 საკონსულტაციო	 ცენტრის	
შექმნისა	 და	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 
თებერვლის №25/2018 დადგენილების დამტკიცება  

14. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ქონების იჯარის წესით გაცემა  

 
დღის  წესრიგი  დამტკიცდა  ერთხმად .  
 



1. წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსმა, დიმიტრი გეგენავამ 
წარმომადგენლობით საბჭოს გააცნო ალექსანდრე თევზაძისა და ნანა მაჭავარიანის 
განცხადებები, რომლებითაც ისინი ითხოვენ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის 
სტატუსის შეწყვეტას. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 44 
წინააღმდეგი: 0 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: ალექსანდრე თევზაძესა და ნანა მაჭავარიანს 

შეუწყდეთ სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის სტატუსი.  

 
2. რექტორის აპარატისა და აკადემიური საბჭოს სამდივნოს უფროსმა, მზექალა 

აჭაიძემ წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის მონაწილეებს გააცნო აკადემიური 
საბჭოს 2017 წლის ანგარიში. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 44 
წინააღმდეგი: 0 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება :  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის ანგარიში (დანართი 3) 
მიღებულ იქნეს ცნობად.  

 
3. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, არჩილ კუკულავამ წარმოადგინა 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების დებულებათა 
ცვლილების პროექტები. მისი განმარტებით, პერსონალის მართვის დეპარტამენტის, 
შიდა აუდიტის სამსახურის, მუზეუმის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტისა და სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის დებულებებში 



შედის ძირითადად ტექნიკური ცვლილებები, პერსონალის მართვის დეპარტამენტისა 
და სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის დებულებებში კი გაიწერება 
რამდენიმე ფუნქცია, ავტორიზაციის ახალი სტანდარტის შესაბამისად. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა, ლევან გორდეზიანმა განაცხადა, რომ 
სასურველია, დღის წესრიგში ამდენი დებულების ცვლილებებისა თუ ახალი 
დებულებების დამტკიცების საკითხი არ იყოს, ვინაიდან მათი ჯეროვანი განხილვა ერთი 
სხდომის ფარგლებში შეუძლებელია. ამ მიზეზით, იგი თავს შეეიკავებს დებულებებთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე კენჭისყრაში მონაწილეობისგან. 

3.1. პერსონალის  მართვის  დეპარტამენტის  დებულების  ცვლილებებთან  
დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  მონაწილეობდნენ  
მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 

 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის დეპარტამენტის 
დებულების ცვლილებები (დანართი 4).  

 

3.2. საზოგადოებასთან  ურთიერთობის  დეპარტამენტის  დებულების  
ცვლილებებთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  
მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 

 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 



მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტის დებულების ცვლილებები (დანართი 5).  

 
3.3. შიდა  აუდიტის  სამსახურის  დებულების  ცვლილებებთან  

დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  მონაწილეობდნენ  
მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 

 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების 
ცვლილებები (დანართი 6).  
 

3.4. მუზეუმის  დებულების  ცვლილებებთან  დაკავშირებით  გაიმართა  
კენჭისყრა ,  რომელშიც  მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  
საბჭოს  წევრები: 

 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის დებულების ცვლილებები (დანართი 
7).  

 
3.2. სტუდენტთა  კარიერული  განვითარების  ცენტრის  დებულების  

ცვლილებებთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  
მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 

 



მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარების 
ცენტრის დებულების ცვლილებები (დანართი 8).  

 
4. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანმა, თეიმურაზ ბერიძემ წარმოადგინა 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულების ცვლილებები. მისი განმარტებით, 
ცვლილებები განპირობებული საქართველოს კანონმდებლობისა და ავტორიზაციის 
ახალი სტანდარტის მოთხოვნებით. ცვლილებების პროექტი უკვე მიიღო ფაკულტეტის 
საბჭომ და ახლა საჭიროებს სენატის მხრიდან დამტკიცებას. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დებულების ცვლილებები (დანართი 9).  

 
5. იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილემ, მორის შალიკაშვილმა 

წარმომადგენლობით საბჭოს გააცნო იურიდიული ფაკულტეტის დებულების 
ცვლილებები. მისი განცხადებით, იურიდიული ფაკულტეტის დებულება მიღებულია 
2015 წელს, რის გამოც მასში აუცილებელია აისახოს შესაბამისი საკანონმდებლო 
ცვლილებები და საგანმანათლებლო სივრცის ახალი სტანდარტები. 

 



საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  
მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 

 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დებულების 
ცვლილებები (დანართი 10).  

 
6. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, თამარ 

დოლბაიამ წარმოადგინა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დებულების პროექტი. პროექტი ითვალისწინებს როგორც ავტორიზაციის ახალ 
სტანდარტს, ისე რამდენიმე სხვა სიახლეს. ფაკულტეტის მასშტაბით დეპარტამენტს 
სახელი შეეცვალა და „მიმართულება“ დაერქვა, მულტიმედია ცენტრი კი, რომელიც 
საუნივერსიტეტო სტრუქტურული ერთეული იყო, შედის სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტრუქტურაში. 

საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: 
ბეჟან თუთბერიძემ და არნოლდ გეგეჭკორმა. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დებულება (დანართი 11).  

 



7. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, ნანა გაფრინდაშვილმა 
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის მონაწილეებს გააცნო ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების პროექტი. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დებულების ცვლილებები (დანართი 12).  

 
8. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, თამარ 

გაგოშიძემ წარმოადგინა ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დებულების ცვლილებები. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების ცვლილებები (დანართი 13).  

 



9. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, რამაზ 
ხომერიკმა წარმომადგენლობით საბჭოს წარუდგინა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების პროექტი. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დებულების ცვლილებები (დანართი 14).  

 
10. მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, ნინო 

ჩიხლაძემ წარმოადგინა მედიცინის ფაკულტეტის დებულების პროექტი. 
 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 43 
წინააღმდეგი: 0 

 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლევან გორდეზიანმა. 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულება (დანართი 
15).  

 
11. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, არჩილ კუკულავამ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის მონაწილეებს გააცნო სსიპ ივანე	ჯავახიშვილის	
სახელობის	 თბილისის	 სახელმწიფო	 უნივერსიტეტის		 ინსტიტუტებისთვის	 მოქმედი	



კანონმდებლობის	 მოთხოვნათა	 თანახმად	 დამოუკიდებელი	 სამეცნიერო-კვლევითი	
ერთეულის	 სტატუსის	 მინიჭების	 (შექმნის)	 შესახებ აკადემიური საბჭოს ზოგიერთი 
დადგენილების დამტკიცების საკითხი. მისი განმარტებით, 2015 საკანონმდებლო 
ცვლილებების მიხედვით, უნივერსიტეტმა წესდებით დაადგინა დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსი და ამ სტატუსის მინიჭების გზები 
განსაზღვრა, შემდეგ კი შეიმუშავა კრიტერიუმები, რომლითაც შესაძლებელია მისი 
მოპოვება. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის, რაფიელ აგლაძის 
არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის, პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და 
ორგანული ქიმიის, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის, ალექსანდრე ნათიშვილის 
მორფოლოგიის და ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტები, ამ 
კრიტერიუმების შემუშავებამდეც ჩაითვალა დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით 
ინსტიტუტებად, თუმცა ისინი შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდნენ და 
ახლა ამ ფორმით ენიჭებათ სტატუსი. 	

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 44 
წინააღმდეგი: 0 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს: 1. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის - შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) 
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №16/2018 დადგენილება 
(დანართი 16); 2. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ვახუშტი 
ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის 
მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №15/2018 
დადგენილება (დანართი 17); 3. „ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - 
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტისათვის მოქმედი 
კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 
ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 



იანვრის №4/2018 დადგენილება (დანართი 18); 4. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის - ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტისათვის 
მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 
წლის 22 იანვრის №3/2018 დადგენილება (დანართი 19); 5. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული 
ქიმიის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) 
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 იანვრის №2/2018 დადგენილება (დანართი 
20);  6. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - რაფიელ 
აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტისათვის 
მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 
წლის 22 იანვრის №1/2018 დადგენილება (დანართი 21).   

 
12. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, არჩილ კუკულავამ წარმოადგინა 

უნივერსიტეტის	 ზოგიერთი ინსტიტუტის დებულებაში ცვლილებების თაობაზე 
აკადემიური საბჭოს დადგენილებების დამტკიცების საკითხი. მისი განმარტებით, 
ინსტიტუტის დებულებებში შედის ცვლილება მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის 
თანამდებობაზე არჩევასთან და უფლებამოსილების ვადასთან დაკავშირებით. 
აღნიშნული განსაზღვრულია უნივერსიტეტის წესდებით, ახლა კი ინსტიტუტების 
დებულებებშიც იქნება მოცემული.  
 

საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  
მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 

 
მომხრე: 44 
წინააღმდეგი: 0 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს: 1. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 ნოემბრის 
№131/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 
წლის 5 თებერვლის №17/2018 დადგენილება (დანართი 22); 2. „სსიპ - ივანე 



ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას 
სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) და 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 2 სექტემბრის 
№96/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 
წლის 5 თებერვლის №18/2018 დადგენილება (დანართი 23); 3. „სსიპ - ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და 
ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 
2016 წლის 19 დეკემბრის №149/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №19/2018 დადგენილება (დანართი 24); 4. 
„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე ნათიშვილის 
მორფოლოგიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 
2016 წლის 19 დეკემბრის №147/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №20/2018 დადგენილება (დანართი 25); 5. 
„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ვახუშტი ბაგრატიონის 
სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური 
საბჭოს 2016 წლის 14 ნოემბრის №134/2016 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №21/2018 დადგენილება 
(დანართი 26); 6. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) და 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 2 სექტემბრის 
№95/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 
წლის 5 თებერვლის №22/2018 დადგენილება (დანართი 27); 7. „სსიპ - ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის 
ინსტიტუტის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 30 
ნოემბრის №136/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური 
საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №23/2018 დადგენილება (დანართი 28); 8. „სსიპ - 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის პაატა გუგუშვილის სახელობის 
ეკონომიკის ინსტიტუტის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 
წლის 30 ნოემბრის №137/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №24/2018 დადგენილება  (დანართი 29). 

 



13. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, თამარ 
გაგოშიძემ წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის მონაწილეებს გააცნო „სსიპ	 -	ივანე	
ჯავახიშვილის	 სახელობის	 თბილისის	 სახელმწიფო	 უნივერსიტეტის	 დამხმარე	
საგანმანათლებლო	ერთეულის	 -	 სტუდენტთა	 საკონსულტაციო	 ცენტრის	 შექმნისა	 და	
დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის 
№25/2018 დადგენილება. მისი განმარტებით, სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენტრი 
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე იქმნება და იგი 
კონსულტაციას გაუწევს როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ისე ნებისმიერ სხვა 
პირს. ცენტრის საქმიანობაში ჩაერთვებიან როგორ აკადემიური პერსონალი, ისე 
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები. 
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის კონსულტაცია, რა თქმა უნდა, უსასყიდლო იქნება, 
ხოლო სხვა პირებისთვის შესაძლებელია შესაბამისი ღირებულების განსაზღვრა. 

საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვა წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა, 
არნოლდ გეგეჭკორმა. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  

მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 
 
მომხრე: 44 
წინააღმდეგი: 0 

 
მიღებული  გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ	 -	 ივანე	 ჯავახიშვილის	

სახელობის	 თბილისის	 სახელმწიფო	 უნივერსიტეტის	 დამხმარე	
საგანმანათლებლო	ერთეულის	 -	 სტუდენტთა	 საკონსულტაციო	 ცენტრის	 შექმნისა	 და	
დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის 
№25/2018 დადგენილება (დანართი 30). 

 

14. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, არჩილ კუკულავამ წარმოადგინა სსიპ 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქონების 
იჯარის წესით გაცემის საკითხი. მისი განცხადებით, დაგეგმილია უნივერსიტეტის მე-2 
სასწავლო კორპუსში, იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის სივრცეში არსებული 10 
კვ.მ. ფართის, 2 წლის ვადით იჯარის ფორმით გაცემა, ასლგადამღები აპარატების 
განთავსებისა და ფუნქციონირების მიზნით. შესაბამისი პროცედურების დასაწყებად 
აუცილებელია წარმომადგენლობითი საბჭოს თანხმობა.  



საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა ,  რომელშიც  
მონაწილეობდნენ  მხოლოდ  წარმომადგენლობითი  საბჭოს  წევრები: 

 
მომხრე: 44 
წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული  გადაწყვეტილება: გაიცეს თანხმობა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 სასწავლო კორპუსში, 
იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის სივრცეში არსებული 10 კვ.მ. ფართის, 
ასლგადამღები აპარატების განთავსებისა და ფუნქციონირების მიზნით, 2 წლის ვადით 
იჯარის ფორმით, გაცემის თაობაზე.  

 
 
წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი:                                       კახაბერ ლორია 
 
 
 
წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი:                                       დიმიტრი გეგენავა 
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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭო

2017 წლის ანგარიში

მომზადებულია „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის

პირველი პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

რომლის მიხედვით, აკადემიური საბჭო წლიურ ანგარიშს წარუდგენს წარმომადგენლობით

საბჭოს.
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შესავალი

2017 წლის განმავლობაში ჩატარდა აკადემიური საბჭოს 25 სხდომა, მიღებულ იქნა 160

დადგენილება და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის გაგზავნილ იქნა 20 წარდგინება.

2017 წლის 1 ივნისს შევიდა ცვლილება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს

კანონში და მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნა. აღნიშნული პუნქტი

ითვალისწინებდა აკადემიურ საბჭოში არჩეული ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის

წარმომადგენლების შემადგენლობის ერთი მესამედით განახლებას ძირითადი

საგანმანათლებლო საფეხურის დადგენილი ხანგრძლივობის ნახევრის გასვლის შემდეგ.

აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით, მოხდა აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების

გამოცხადება აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში ფაკულტეტის წარმომადგენელთა

ვაკანსიების შევსების მიზნით, რომელიც ჩატარდა 6 ოქტომბერს, ხოლო აკადემიური საბჭოს

2017 წლის 16 ოქტომბრის №20 სხდომაზე მოხდა მათი უფლებამოსილების ცნობა და

აკადემიურ საბჭოს შემადგენლობას 6 ახალი წევრი შეემატა. აქედან 5 წევრი ოთხი წლის

ვადით იქნა არჩეული, ხოლო ერთი წევრი აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილებაშეწყვეტილი

წევრის დარჩენილი უფლებამოსილების ვადით - 2018 წლის 21 ოქტომბრამდე.

2017 წელი აღსანიშნავია იმითაც, რომ უნივერსიტეტმა ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახურის ახალი უფროსი აირჩია.

ამას გარდა, გამოვყოფთ რამდენიმე სიახლეს, რომლებსაც აკადემიურმა საბჭომ მხარი

დაუჭირა და დაამტკიცა:

• ახალი საგანმანათლებლო პროგრამები:

- სამაგისტრო პროგრამა - წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა;

- სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ინგლისურენოვანი);

- სამაგისტრო პროგრამა - ადგილობრივი თვითმმართველობა და განვითარების კვლევები;

- სამაგისტრო პროგრამა - იურიდიული ფსიქოლოგია;

- სამაგისტრო პროგრამა - მედია ფსიქოლოგია და კომუნიკაციები;
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- სადოქტორო პროგრამა - პოზიტიური ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები;

- სადოქტორო პროგრამა - შედარებითიდა საერთაშორისო განათლება (ინგლისურენოვანი);

- სადოქტორო პროგრამა - საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა მათემატიკაში

(ინგლისურენოვანი);

- ინტერფაკულტეტური პროგრამა - ინტერდისციპლინური სტრუქტურირებული

სადოქტორო პროგრამა „ტრანსლაციური ბიო-მედიცინა“ (მიმართულება -

„ჰეპატოლოგია“);

- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ბუღალტერი (მეხუთე

საფეხური)(მოდულური);

- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ბანკის მოლარე-ოპერატორი (მესამე

საფეხური)(მოდულური);

- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - სოფლის მეურნეობის ბიზნესის

მწარმოებელი (მეოთხე საფეხური)(საგნობრივი);

- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - მასაჟისტ-რეაბილიტატორი (მეხუთე

საფეხური)(მოდულური).

• დამტკიცდა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (დადგენილება

№113/2017, 16.10.2017).

• დამტკიცდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და დიპლომირებული

მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა

და განვითარების ინსტრუქცია და დამტკიცების პროცედურა (დადგენილება №153/2017,

8.12.2017).

• დამტკიცდა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო

პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესი და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების

დამატებითი პირობები (დადგენილებები: №63/2017, 31.05.2017; №139/2017, 17.11.2017;

№140/2017, 17.11.2017).
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• მოქმედი კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის წესდების 23
2 მუხლით

გათვალისწინებული კრიტერიუმებისა და წესის შესაბამისად, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-

კვლევით ერთეულს - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტს

მიენიჭა დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსი (დადგენილება

№138/2017, 17.11.2017).

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესი, შრომის ანაზღაურების ოდენობა

და პირობები

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდეგში – კანონი) 21–ე მუხლის

პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო

სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის წესდების" (შემდეგში – წესდება) მე-8 მუხლის „პ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესს, შრომის

ანაზღაურების ოდენობასა და პირობებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს

წარმომადგენლობით საბჭოს.

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი)

შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების

დადგენის შესახებ“ დადგენილებაში 2017 წლის განმავლობაში ცვლილებები შეტანილ იქნა

შემდეგი დადგენილებებით:

,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი)

შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების

დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29

დეკემბრის №122/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს

2017 წლის 10 თებერვლის №15/2017 დადგენილებით, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი,

ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი

სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013

წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აკადემიური

საბჭოს 2017 წლის 6 მარტის №24/2017 დადგენილებით, ასევე მიღებულ იქნა დადგენილება

,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი)

შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების

დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის№112/2013დადგენილებაში

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29

დეკემბრის №122/2014 დადგენილების ამოქმედების პირობების განსაზღვრის შესახებ“,

რომელიც დამტკიცებულ იქნა აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 მარტის №29/2017

დადგენილებით. ცვლილება ასევე განხორციელდა ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი,

ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი

სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013

წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №122/2014 დადგენილებაში

ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 მარტის №30/2017

დადგენილებით.

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებაში 2017 წლის

განმავლობაში ცვლილება შევიდა ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის

ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის

№45/2017 დადგენილებით.



6

თანამდებობის პირთა არჩევა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

• კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,მ“ ქვეპუნქტის, 25-ე მუხლის მე-5 პუნქტის,

წესდების მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტისა და მე-17 მუხლის მე-3

პუნქტის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო შემდეგი დადგენილებები:

- “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

კანდიდატის შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ” (დადგენილება

№53/2017, 17.05.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე კანდიდატის

შერჩევის შესახებ” (დადგენილება №69/2017, 15.06.2017).

• კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ1“ ქვეპუნქტის, წესდების მე-8 მუხლის პირველი

პუნქტის „თ1
" ქვეპუნქტის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო შემდეგი

დადგენილებები:

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების შესახებ” (დადგენილება

№92/2017, 4.09.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - შოთა რუსთაველის სახელობის

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების შესახებ”

(დადგენილება №93/2017, 4.09.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - რაფიელ აგლაძის სახელობის

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების

შესახებ“ (დადგენილება №106/2017, 15.09.2017);
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- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე ნათიშვილის

მორფოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№111/2017, 2.10.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ანდრია რაზმაძის სახელობის

მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების შესახებ” (დადგენილება

№121/2017, 23.10.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის

ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების შესახებ”

(დადგენილება №122/2017, 23.10.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე ჯანელიძის

სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№125/2017, 6.11.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის

გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორის დამტკიცების შესახებ” (დადგენილება №144/2017,

8.12.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის

სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის

დამტკიცების შესახებ” (დადგენილება №157/2017, 27.12.2017).

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევა და კონკურსთან დაკავშირებული

ღონისძიებები

• კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, წესდების მე-8 მუხლის პირველი

პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის
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ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის

№118/2014 დადგენილების საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო 40 დადგენილება

სხვადასხვა ფაკულტეტებზე პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევისა თუ

კონკურსთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების გატარების შესახებ:

– “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 თებერვლის №11/2014 დადგენილებით

დამტკიცებული ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის

მიმართულების საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცებაზე უარის თქმისა

და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის ცვლილების შესახებ“ (დადგენილება №1/2017,

23.01.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის

შესახებ“ (დადგენილება №2/2017, 23.01.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა, ასოცირებულ

და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური

საბჭოს 2015 წლის 16 მარტის №43/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”

(დადგენილება №11/2017, 30.01.2017);

– „უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 თებერვლის №11/2014

დადგენილებით (უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 20 აპრილის №44/2016

და 2017 წლის 23 იანვრის №1/2017 დადგენილებებით განხორციელებული ცვლილებების

გათვალისწინებით) დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საქართველოს

ისტორიის მიმართულების აკადემიური პერსონალის (ასოცირებული პროფესორის)

შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილების (საქმე

№3/1257-14) აღსრულების მიზნით, გაწეული მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №17/2017, 10.02.2017);
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– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური

თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 7

სექტემბრის №83/2011 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება

№19/2017, 20.02.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10

აგვისტოს №70/2012 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №20/2017, 20.02.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორებისა და ასისტენტების აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 17 თებერვლის

№19/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №27/2017,

06.03.2017);

– “ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 სექტემბრის

№80/2012 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №28/2017, 06.03.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულდა ასისტენტ-პროფესორთა

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10

აგვისტოს №70/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება

№33/2017, 27.03.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 10 აგვისტოს№68/2012დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება

№34/2017, 27.03.2017);
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– “ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 სექტემბრის

№80/2012 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №36/2017,

10.04.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური

თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 7

სექტემბრის №83/2011 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №46/2017, 01.05.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური

თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 14

ნოემბრის №115/2011 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება

№47/2017, 01.05.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №50/2017, 08.05.2017);

– “ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №51/2017, 08.05.2017);

– “ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 სექტემბრის

№80/2012 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №64/2017,

31.05.2017);
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– “ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 სექტემბრის

№80/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №78/2017,

14.07.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10

აგვისტოს №70/2012 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება

№79/2017, 14.07.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ (დადგენილება №80/2017, 14.07.2017);

– “ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 სექტემბრის

№80/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №84/2017,

25.07.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №89/2017, 25.07.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №94/2017, 4.09.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ

თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ (დადგენილება №95/2017, 4.09.2017);
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– “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორებისა და

ასოცირებული პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“

(დადგენილება №97/2017, 4.09.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული

პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის

შესახებ“ (დადგენილება №98/2017, 4.09.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების,

ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე

არჩევის შესახებ” (დადგენილება №99/2017, 4.09.2017);

– „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 ივლისის №85/2017 დადგენილების მე-6 პუნქტით

დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცებაზე უარის

თქმისა და შესაბამისი მითითებით საკითხის საკონკურსო კომისიისათვის დაბრუნების

შესახებ“ (დადგენილება №101/2017, 15.09.2017);

– “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული

პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“

(დადგენილება №103/2017, 15.09.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ

თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ (დადგენილება №110/2017, 2.10.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულდა ასისტენტ-პროფესორთა

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10

აგვისტოს №70/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” (დადგენილება

№119/2017, 16.10.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-
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პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

(დადგენილება №120/2017, 16.10.2017);

– “ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” (დადგენილება №126/2017, 6.11.2017);

– „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 10 აგვისტოს №68/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

(დადგენილება №127/2017, 6.11.2017);

– „უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებით

დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული

ფილოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის რომანული ფილოლოგიის

(ფრანგული ენა) კათედრის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის

მიერ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017

წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილების (საქმე №3/3596-16) აღსრულების მიზნით

წარმოდგენილი №7 შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№134/2017, 6.11.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების აკადემიურ

თანამდებობებზე არჩევის შესახებ” (დადგენილება №136/2017, 17.11.2017);

– „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 8 მაისის №49/2017 დადგენილების მე-4 პუნქტით

დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცებაზე უარის

თქმისა და შესაბამისი მითითებით საკითხის საკონკურსო კომისიისათვის დაბრუნების

შესახებ“ (დადგენილება №137/2017, 17.11.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მედიცინის ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-
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პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ” (დადგენილება №143/2017,

8.12.2017);

– “ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ

თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” (დადგენილება №145/2017, 8.12.2017);

– “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

არჩევის შესახებ” (დადგენილება №155/2017, 27.12.2017);

– “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის

აკადემიურთანამდებობაზე არჩევის შესახებ” (დადგენილება №156/2017, 27.12.2017).

• სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი

ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა შემდეგი

დადგენილებებით:

– „ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი

ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის №37/2012

დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №32/2017, 27.03.2017);

– „ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი

ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის №37/2012

დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №58/2017, 17.05.2017);

– „ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი

ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის №37/2012

დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №61/2017, 31.05.2017);
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– „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული

პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებობების

დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების

შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №65/2017, 07.06.2017);

– „ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი

ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის №37/2012

დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №68/2017, 07.06.2017);

– “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის

დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი ასაკის პირთა მონაწილეობის

შესახებ” (დადგენილება №76/2017, 14.07.2017);

– “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის

დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი ასაკის პირთა მონაწილეობის

შესახებ” (დადგენილება №83/2017, 14.07.2017);

– “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ”

(დადგენილება №115/2017, 16.10.2017).

საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცება

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, წესდების მე–8 მუხლის პირველი

პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების

ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014

დადგენილების საფუძველზე მიღებულია 17 დადგენილება, რომლებიც ეხება

უნივერსიტეტში სხვადასხვა კომისიის შემადგენლობების დამტკიცებას.
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ესენია:

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა

და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი

საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების

შესახებ“ (დადგენილება №3/2017, 23.01.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების

დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №35/2017, 10.04.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორისა და ასოცირებული

პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და

საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №37/2017, 10.04.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული

პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების

დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №49/2017, 08.05.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-

სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№59/2017, 31.05.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-

პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და

საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №60/2017, 31.05.2017);
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- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-

სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№73/2017, 26.06.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-

პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და

საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №74/2017, 26.06.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების,

ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების

დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების

შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №81/2017, 14.07.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული

პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების

დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №85/2017, 25.07.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-

პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო

კომისიისა და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიის შემადგენლობების დამტკიცების

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №88/2017, 25.07.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური

თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო

კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №96/2017, 4.09.2017);
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- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული

პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 ივლისის №85/2017

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №114/2017, 16.10.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების აკადემიური

თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო

კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №116/2017,

16.10.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მედიცინის ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-

პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და

საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №124/2017, 6.11.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობის

დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების

შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ” (დადგენილება №141/2017, 8.12.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-

სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ” (დადგენილება

№142/2017, 8.12.2017).

საპატიო დოქტორის წოდების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლისა და ემერიტუსის

აკადემიური წოდების მინიჭება

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე–8 მუხლის

პირველი პუნქტის „ჩ“ და „ძ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, 2017 წელს აკადემიურმა საბჭომ
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მიიღო 23 დადგენილება საპატიო დოქტორის წოდების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

მედლისა და ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ.

თსუ–ს საპატიოდოქტორის წოდება მიენიჭა:

- ალექსანდერ ტრუნკს (დადგენილება №4/2017, 23.01.2017);

- კლაუს კრესს (დადგენილება №23/2017, 6.03.2017);

- მარკ მედერედ ჯიმ აბადის (დადგენილება №70/2017, 15.06.2017);

- ვლადიმერ კეკელიძეს (დადგენილება №131/2017, 6.11.2017);

- ვილიამ ტონგს (დადგენილება №132/2017, 6.11.2017);

- ვოლი კალმს (დადგენილება №133/2017, 6.11.2017);

- ჯობრატო მუქერჯის (დადგენილება №146/2017, 8.12.2017);

- ვოლტერ როზენტალს (დადგენილება №147/2017, 8.12.2017);

- არტურას ჟუკაუსკას (დადგენილება №148/2017, 8.12.2017);

- ხულიო აბალდე ალონსოს (დადგენილება №149/2017, 8.12.2017);

- აქსელ ფრაიმუთს (დადგენილება №150/2017, 8.12.2017);

- სებასტიაო ფეიოდე აზევედოს (დადგენილება №151/2017, 8.12.2017);

- გიუნტერ ფალტინს (დადგენილება №160/2017, 27.12.2017).

თსუ-ს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედალი მიენიჭა:

- ელგუჯა მექვაბიშვილს (დადგენილება №5/2017, 23.01.2017);

- ელდარ შენგელაიას (დადგენილება №22/2017, 6.03.2017);

- რევაზ გამყრელიძეს (დადგენილება №40/2017, 10.04.2017);

- პაატა ცხადაიას (დადგენილება №52/2017, 8.05.2017);

- თამაზ კვაჭანტირაძეს (დადგენილება №66/2017, 7.06.2017);

- გუჩა კვარაცხელიას (დადგენილება №67/2017, 7.06.2017);

- მიხეილ ჩხენკელს (დადგენილება №135/2017, 17.11.2017);

- თამაზ თადუმაძეს (დადგენილება №158/2017, 27.12.2017).
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თსუ-ს ემერიტუსის წოდება მიენიჭა:

- რისმაგ გორდეზიანს (დადგენილება №104/2017, 15.09.2017);

- ქეთევან მარშავას (დადგენილება №105/2017, 15.09.2017).

ანკეტა-კითხვარი

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ და „ი1“ ქვეპუნქტებისა და წესდების მე–8

მუხლის პირველი პუნქტის „ი“, „კ“ და „წ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ

2017 წლის განმავლობაში მიიღო შემდეგი დადგენილებები:

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-

2018 სასწავლო წლის ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო

პროგრამების ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5

დეკემბრის №141/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება

№6/2017, 23.01.2017);

- „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-

2018 სასწავლო წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდების ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების

შესახებ“ (დადგენილება №14/2017, 10.02.2017);

- „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2016-

2017 სასწავლო წლის საგაზაფხულო მიღების პროფესიულ საგანმანათლებლო

პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №56/2017, 17.05.2017);

- “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-

2018 სასწავლო წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდების ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების

შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 თებერვლის №14/2017 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ” (დადგენილება №91/2017, 4.09.2017)

- „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2017 წელს აპლიკანტთა

ჩარიცხვის მიზნით სპეციალური ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№108/2017, 15.09.2017);



21

- „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-

2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის პროფესიულ საგანმანათლებლო

პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №112/2017, 2.10.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018-

2019 სასწავლო წლის ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო

პროგრამების ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №152/2017,

8.12.2017).

სასწავლო პროცესი

• კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე-8 მუხლის

პირველი პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ 2017 წლის 17 მაისის

№55/2017 დადგენილებით ცვლილებები შეიტანა „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის №77/2011

დადგენილებაში.

• კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე–8 მუხლის

საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო ასევე 10 დადგენილება უნივერსიტეტში

სასწავლო პროცესის რეგულირების სხვადასხვა საკითხზე:

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და

სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №7/2017,

23.01.2017);

- „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დოქტორანტურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 2

თებერვლის №173 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“

(დადგენილება №16/2017, 10.02.2017);
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- ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს

2011 წლის 16 მარტის №25/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

(დადგენილება №18/2017, 20.02.2017);

- „აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 ივნისის №49/2014 დადგენილებაში - „სსიპ - ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული

გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიღების წესი და უცხო

ენის ცოდნის განმარტება“ - ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №54/2017,

17.05.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და

სადისერტაციო საბჭოების დებულებების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016

წლის 5 დეკემბრის №144/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №71/2017, 15.06.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტსა და სან-დიეგოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განხორციელებულ ინგლისურენოვან

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ზაფხულის დამატებითი სემესტრის

ამოქმედების შესახებ“ (დადგენილება №72/2017, 15.06.2017);

- „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „საჯარო

მმართველობის“ ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის სემესტრული

გადასახადის განსაზღვრის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 25 იანვრის №6/2010

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №77/2017, 14.07.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების

დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება №117/2017, 16.10.2017);

- „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა

და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების

ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 4 მაისის №215

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №130/2017, 6.11.2017);
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- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და

სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის

23 იანვრის №7/2017 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება

№154/2017, 8.12.2017).

საგანმანათლებლო პროგრამები

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე-8 მუხლის პირველი

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ ცვლილებები და დამატებები

შეიტანა 2011 წლის 29 ივნისის „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“

№57/2011 დადგენილებაში და გამოსცა №9/2017, №12/2017, №13/2017, №21/2017, №26/2017,

№31/2017, №39/2017, №48/2017, №57/2017, №62/2017, №75/2017, №82/2017, №90/2017, №100/2017,

№107/2017, №118/2017, №123/2017, №129/2017 და №159/2017 დადგენილებები.

ასევე მიღებულია დადგენილებები:

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დოქტორანტურის სასწავლო კურსების სილაბუსების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური

საბჭოს 2011 წლის 13 სექტემბრის №91/2011 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №25/2017, 6.03.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დოქტორანტურის სასწავლო კურსების სილაბუსების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური

საბჭოს 2011 წლის 13 სექტემბრის №91/2011 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ“

(დადგენილება №128/2017, 6.11.2017).

სტრუქტურული ერთეულები

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ2“ და „ს“ ქვეპუნქტების, წესდების მე-8 მუხლის

პირველი პუნქტის „ღ“ და „თ2“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო

შემდეგი დადგენილებები:
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- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის

ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - დავის ალტერნატიული

გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10

ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” აკადემიური

საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

(დადგენილება №10/2017, 30.01.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ელეფთერ ანდრონიკაშვილის

სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№38/2017, 10.04.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის

სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების

შესახებ“ (დადგენილება №41/2017, 1.05.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის - რაფიელ აგლაძის სახელობის

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების

შესახებ“ (დადგენილება №42/2017, 1.05.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ (დადგენილება

№43/2017, 1.05.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - შოთა რუსთაველის სახელობის

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“

(დადგენილება №44/2017, 1.05.2017);

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი

ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის დამოუკიდებელი
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სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) და დებულების

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 2 სექტემბრის №95/2016

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №86/2017, 25.07.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია

ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) და

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 2 სექტემბრის

№96/2016 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (დადგენილება №87/2017,

25.07.2017).

სხვა სახის დადგენილებები

აკადემიურმა საბჭომ კანონის 21-ე მუხლითა და წესდების მე-8 მუხლით მინიჭებული

უფლებამოსილების ფარგლებში ასევე მიიღო შემდეგი დადგენილებები:

- „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პოსტდოქტორანტ თამარ კბილაძისათვის

პოსტდოქტორანტად მუშაობის ვადის გაგრძელების შესახებ“ (დადგენილება №8/2017,

23.01.2017);

- „თამთა გრიგოლიას მიერ აკადემიური ეთიკის დარღვევის შესახებ შემოსულ

განცხადებასთან დაკავშირებით ჩატარებული წარმოების შედეგების საფუძველზე

აღმოჩენილ დარღვევაზე რეაგირების ფორმების განსაზღვრის თაობაზე“ (დადგენილება

№102/2017, 15.09.2017);

- “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიურ თანამდებობაზე 65 წლის ან მეტი ასაკის პირის არჩევის და თანამდებობიდან

გათავისუფლების, ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭებისა და ანაზღაურების

მიცემის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28

მაისის №36/2012 დადგენილების ცალკეული მუხლების მოქმედების შეჩერების შესახებ“

(დადგენილება №109/2017, 15.09.2017).
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შევიდეს შემდეგი ცვლილებები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შიდა აუდიტის სამსახურის დებულებაში:

1. დებულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ 

(შემდგომში – ,,უნივერსიტეტი“) სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის სამსახური 

(შემდგომში – ,,სამსახური“) წარმოადგენს უნივერსიტეტის სისტემაში შემავალ ,,სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შიდა 

აუდიტის განმახორციელებელ სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობაში 

დამოუკიდებელია, ემორჩილება მხოლოდ კანონს და ანგარიშვალდებულია რექტორისა და 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე.

2. დებულების პირველი მუხლის მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონით, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე 

დებულებით.
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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის სხდომის ოქმით №3 

დამტკიცებული იურიდიული ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის ,,დ“ 

პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 

სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წესდების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის, სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 8 თებერვლის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე,

შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 26 

ივნისის სხდომის ოქმით №3 დამტკიცებული იურიდიული ფაკულტეტის 

დებულებაში:

1. დებულების მე-6 მუხლს, ,,თ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის ,,თ1“- ,,თ3“ ქვეპუნქტები:
,,თ1) ქმნის სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმს;
თ2) მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის შეიმუშავებს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების 

ჩატარების წესს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად; 
თ3) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიზნით 

განსაზღვრავს სპეციალობის/სპეციალობების ჩამონათვალს საგანმანათლებლო 

პროგრამული მიმართულებების ფარგლებში;“;
2. დებულების მე-6 მუხლს, ,,ი“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის ,,ი1“ ქვეპუნქტი:
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,,ი1) იღებს გადაწყვეტილებას აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურების - 

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის - დამთავრებისას  

პირისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე.“;

3. დებულების მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს:
,,1. ფაკულტეტზე  შეიძლება არსებობდეს აკადემიური, ადმინისტრაციული, 
სამეცნიერო და დამხმარე თანამდებობები.“;

4. დებულების მე-8 მუხლის დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 პუნქტი:
,,7. ფაკულტეტის  პერსონალის საქმიანობის შეფასება ხორციელდება თსუ-ის 

შესაბამისი რეგულაციების საფუძველზე.“;

5. დებულების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:

,,1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორისაგან, 
ასოცირებული პროფესორისაგან, ასისტენტ-პროფესორისა და ასისტენტისაგან.“;

6. დებულების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებული იქნას;

7. დებულების მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:
,,დ) სასამართლოს მიერ შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება ან მხარდაჭერის 

მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული.“;

8. დებულების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. ფაკულტეტის დეკანის სტატუსი
ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მესამე 

პირებთან ურთიერთობებში წარმოადგენს ფაკულტეტის დეკანი.“;

9. დებულების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტატუსი



1. ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე 

მისი აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის 

სისტემატური შეფასების მიზნით იქმნება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის 

ნაწილს.
3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრი შეიძლება 
იყოს ფაკულტეტის საბჭოს წევრი პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი.
4. საჭიროების შემთხვევაში ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტის მიზნით, უფლებამოსილია 
მოიწვიოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტი. 
5. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს 

სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და 
შეფასების თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და ა.შ.) 
გამოყენების გზით და ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესისათვის 

თვითშეფასების მომზადებას.
6. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უფლებამოსილია 

ითანამშრომლოს საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე 

კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 

ჩამოსაყალიბებლად.  

7. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს 

ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებთან კომუნიკაციას სწავლების ხარსიხის 

გაუმჯობესების მიზნით.
8. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს 

საგანმანათლებლო პროგრამების სისტემატიურ მონიტორინგს. მიღებულ 

შედეგებს წარადგენს ფაკულტეტის საბჭოზე პროგრამების შემდგომი დახვეწის 

მიზნით.
9. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს 

ფაკულტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის შიდა შეფასების წესს თსუ-ში დადგენილი წესის 

შესაბამისად.
10. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავისი საქმიანობის 

შესახებ ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს ანგარიშს წელიწადში ერთხელ ან 

საჭიროებისამებრ.“;

10. დებულების მე-15 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

,,4. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელისათვის 

წასაყენებელ მოთხოვნებს განსაზღვრავს უნივერსიტეტი.“;

11. დებულების მე-17 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი:



,,41. საბუთების მიღების ვადები და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა ყოველი 

ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე მტკიცდება თსუ-ს რექტორის 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“;

12. დებულების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 18. საგანამანათლებლო პროგრამების შემუშავება, განხილვა და 
დამტკიცება 
1. ფაკულტეტის საგანამანათლებლო პროგრამის შექმნაში მონაწილეობენ 

ფაკულტეტის შესაბამისი მიმართულების პროფესორები. 
2. საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარებისა და 
დამტკიცების ინსტრუქცია განისაზღვრება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

დადგენილებით.“;

13. დებულების 22-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 22. ინსტიტუტის პერსონალი
1. ინსტიტუტის პერსონალი, რომელიც ახორციელებს კვლევით საქმიანობას 

იქმნება ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და დარგის სხვა 
სპეციალისტებისაგან, ინსტიტუტის კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელ 

პერსონალად შესაძლებელია მოწვეულ იქნეს შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, 
რომელსაც თსუ-ში არ უკავია აკადემიური თანამდებობა.
2. ინსტიტუტის კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელი პერსონალი 

მონაწილეობას იღებს ინსტიტუტის გეგმით გათვალისწინებული პროექტის 

(პროექტების) შესრულებაში.
3. კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელ პერსონალს უფლება აქვს:

ა) დამოუკიდებლად განსაზღვროს სამეცნიერო კვლევის შინაარსი, მეთოდები 

და სხვა საშუალებები;
ბ) მონაწილეობა მიიღოს დაფინანსების მოსაპოვებელ კონკურსებსა და სხვა 
ღონისძიებებში;
გ) წარმართოს ნებისმიერი სახის საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებული 

იქნება ინსტიტუტის მიერ დასახული ამოცანების შესრულებასთან.
4. ინსტიტუტის დირექტორს, ისევე როგორც ინსტიტუტის სხვა პერსონალს 

შესაძლებელია მიეცეს ანაზღაურება. ანაზღაურების ოდენობა და პირობები 

განისაზღვრება შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულებით.“;

14. დებულების 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:

,,ე) უცხოელ მეცნიერთა და სტუდენტთა მოწვევა, მოზიდვა და მათი 

საქმიანობისა და სწავლებისათვის ხელშეწყობა;“.



     სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება

თავი I.

ზოგადი  დებულებანი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში – ,,უნივერსიტეტი” ან ,,თსუ“) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი (შემდგომში – ,,ფაკულტეტი”) წარმოადგენს უნივერსიტეტის ძირითად 

სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელიც აკადემიური 

თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში ახორციელებს 

საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვლევებს სოციალურ და პოლიტიკური მეცნიერებების 

მიმართულებით, უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას და მათთვის შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მინიჭებას. 
2. ფაკულტეტი ვალდებულია, შექმნას პირობები სწავლისა და დამოუკიდებელი 

კვლევისათვის, უზრუნველყოს თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე 

ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად იზრუნოს სასწავლო 

პირობების გაუმჯობესებაზე. 
3. ფაკულტეტის ოფიციალური სახელწოდებაა „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი“.
4. ფაკულტეტის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებითა და წინამდებარე დებულებით. 
5. ფაკულტეტს აქვს ბლანკი უნივერსიტეტის გერბის გამოსახულებით. ბლანკის გამოყენება 
ფაკულტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში ხდება ფაკულტეტის დეკანის დავალებით ან 

თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და უნივერსიტეტში 

მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. 
6. ფაკულტეტს აქვს ბეჭედი და უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის ფარგლებში 

არსებული სპეციალური განყოფილება. 
7. ფაკულტეტის მისამართია: ილია ჭავჭავაძის გამზირი N8, 0179 თბილისი, საქართველო. 

მუხლი 2. დებულების მოქმედების სფერო

1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს ფაკულტეტის სამართლებრივ სტატუსს, 
სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს ფაკულტეტის 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 
2. ფაკულტეტის დებულება შესასრულებლად სავალდებულოა სოციალურ და 
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის, 
პერსონალისა და სტუდენტისათვის და სახელმძღვანელო დოკუმენტია უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციისა და სხვა სტრუქტურული ერთეულებისათვის. 
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თავი II

ფაკულტეტის სტრუქტურა, მართვის ორგანოები და სხვა 
სტრუქტურული ერთეულები

მუხლი 3. ფაკულტეტის სტრუქტურა და მართვის ორგანოები

1. ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია: ფაკულტეტის საბჭო, ფაკულტეტის დეკანი და 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 
2. ფაკულტეტის სტრუქტურა განისაზღვრება ფაკულტეტის დებულებით და მის 

შემადგენლობაში შედის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია (დეკანი, დეკანის მოადგილეები, 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი), ფაკულტეტის სასწავლო - 

სამეცნიერო, დამხმარე სამეცნიერო და სხვა დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები. 

მუხლი 4. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

1. ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომლის 

შემადგენლობაში შედიან ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული 

ერთეულებიდან - მიმართულებებიდან წარმომადგენლობის საფუძველზე არჩეული 

აკადემიური პერსონალი და სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლები. 
ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება საბჭოს გადაწყვეტილებით, 
მაგრამ არანაკლებ 20 და არა უმეტეს 40 წევრით. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში, 
ფაკულტეტის საბჭოს წევრის სტატუსით ასევე შედის ფაკულტეტის დეკანი, რომელიც არის 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე. 
2. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა რაოდენობა 

განისაზღვრება ფაკულტეტის დებულებით, მაგრამ არ შეიძლება იყოს საბჭოს 

შემადგენლობის 1/4-ზე ნაკლები.

3. ფაკულტეტის საბჭოს ფორმირება: 
ა) დეკანის ბრძანებით ფაკულტეტზე იქმნება საარჩევნო კომისია, რომელიც  ახორციელებს 

ფაკულტეტის საბჭოში მიმართულებებიდან წარმომადგენლების არჩევის პროცესის 

უზრუნველყოფას.
ბ) საარჩევნო კომისიის წევრს არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, როგორც 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატს. საარჩევნო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი.
გ) ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნიდან ერთი კვირის განმავლობაში 

საბჭოს წევრობის მსურველი აკადემიური პერსონალი განცხადებით მიმართავს 

ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიას მისი საბჭოს წევრობის კანდიდატად დარეგისტრირების 

თხოვნით.
დ) ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები აირჩევიან 

შესაბამისი სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულებიდან  ფარული კენჭისყრით. 
ე)  ყოველ კანდიდატს კენჭი ეყრება ინდივიდუალურად. აკადემიურ პერსონალს აქვს 

იმდენი ხმის უფლება, რამდენი წევრიც არის ასარჩევი ფაკულტეტის საბჭოში; უკეთესი 

შედეგის მქონე კანდიდატი (კანდიდატები) ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. თანაბარი 

ხმების მიღების შემთხვევაში იმავე სხდომაზე, ტარდება განმეორებითი კენჭისყრა.
ვ) კენჭისყრის შედეგები ჯამდება სათანადო ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ სარჩევნო 



კომისიის თავმჯდომარე და წევრები.
ზ)  ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის უფლებამოსილების
ვადა განისაზღვრება აკადემიური თანამდებობებისთვის დადგენილი ვადით. აკადემიური
თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის ვადაზე 

ადრე  დატოვების  შემთხვევაში  (დეკანის  უფლებამოსილების  ვადაზე  ადრე  შეწყვეტის 

შემთხვევაში) პირს უწყდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრის სტატუსი. ფაკულტეტის საბჭოში 

ვაკანტური  ადგილის  დასაკავებლად  (გარდა  დეკანისა)  დეკანის ბრძანებით   ცხადდება 
ხელახალი არჩევნები, საბჭოს წევრთა არჩევნების ზემოთ წარმოდგენილი პროცედურების 

დაცვით.
თ)  ფაკულტეტის  საბჭოს  წევრი  სტუდენტური  თვითმმართველობის  წარმომადგენელი
სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის, ასევე სხვა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადასვლის 

შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას.

მუხლი 5. ფაკულტეტის საბჭოს უფლებამოსილება 

1. ფაკულტეტის საბჭო:
ა) განსაზღვრავს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტის 

პროექტს; 
ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი
შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს დეკანს;
გ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს 

ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-
კვლევით პროგრამებს; 
დ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას და
დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს; 
ე) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს 

აკადემიურ საბჭოს;
ვ) ირჩევს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს; 
ზ ) ქმნის სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმს; 

თ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის შეიმუშავებს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების ჩატარების წესს 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 

ი) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიზნით განსაზღვრავს 

სპეციალობის/სპეციალობების ჩამონათვალს საგანმანათლებლო პროგრამული 

მიმართულებების ფარგლებში;

კ) სასწავლო წლის დასაწყისში განსაზღვრავს კოეფიციენტებს ერთიანი ეროვნული 

გამოცდისათვის;

ლ) უფლებამოსილია, დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, 
დეკანისათვის დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და 
დეკანისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით, ძირითადი 

საგანმანათლებლო ერთეულის საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით განიხილოს 

დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. გადაწყვეტილება დეკანის 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე მიიღება ფარული კენჭისყრით, სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი ამ პუნქტით გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ 

მონაწილეობს. ამ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ იწვევს 



სადავო აქტის მოქმედების შეჩერებას; 
მ) დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში თავისი შემადგენლობიდან 

ნიშნავს დეკანის მოვალეობის შემსრულებელს; 
ნ) ქმნის კომისიას, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას აკადემიური უმაღლესი განათლების 

ცალკეული საფეხურის - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა დასრულების შემდეგ პირისათვის   

შესაბამისი აკადემიურ ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე დადგენილი წესის 

თანახმად.

ო) ამტკიცებს ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო და დამხმარე სამეცნიერო 

სტრუქტურული ერთეულის დებულებას. 
პ) ქმნის კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიას;
ჟ) ახორციელებს წინამდებარე დებულებით, უნივერსიტეტის წესდებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
2. ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება სიითი 

შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. 
3. თუ საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციებით სხვა 
რამ არ არის გათვალისწინებული, ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება მიღებულად 

ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს სხდომის დამსწრე წევრთა ნახევარზე მეტი. 
4. ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე კენჭისყრა არის ღია, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით 

და უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციებით  გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

მუხლი 6. ფაკულტეტის დეკანი 

1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს და მესამე 

პირებთან ურთიერთობებში წარმოადგენს ფაკულტეტის დეკანი.
2. ფაკულტეტის დეკანს ჰყავს ორი მოადგილე, საქმიანობის სასწავლო და სამეცნიერო 

სფეროებში.

მუხლი 7. ფაკულტეტის დეკანის არჩევის წესი
1. ფაკულტეტის დეკანის არჩევნებს ატარებს და არჩევნების დღეს აცხადებს 

ფაკულტეტის საბჭო. 
2. ფაკულტეტის დეკანს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ფაკულტეტის 

საბჭო 4 წლის ვადით, გამჭვირვალეობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის 

პრინციპების დაცვით. 
3. დეკანად შეიძლება აირჩეს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი, რომელიც ფლობს დოქტორის ან მასთან 

გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს. 
4. დეკანის თანამდებობაზე ერთი და იგივე პირი შეიძლება არჩეულ იქნეს ზედიზედ 

მხოლოდ ორჯერ. 
5. დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყების შესახებ 

განცხადებას ფაკულტეტის საბჭო აქვეყნებს კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყებამდე 

არანაკლებ 1 თვით ადრე. 
6. დეკანობის კანდიდატად რეგისტრაციისათვის, მისი პიროვნების 

მაიდენტიფიცირებელი და სამუშაო გამოცდილების ამსახველი დოკუმენტაციის გარდა, 
აუცილებელია ფაკულტეტის განვითარების კონცეფციის წარმოდგენა. 
7. არჩევნები ტარდება ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე. თუ ფაკულტეტის დეკანი არის 

დეკანობის კანდიდატი, მას არ აქვს სხდომის თავმჯდომარეობის უფლება და ფაკულტეტის 



საბჭოს სხდომის თავმჯდომარეს სხდომის დაწყებისთანავე ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო. 
8. ფაკულტეტის დეკანს ფაკულტეტის საბჭო ირჩევს ფარული კენჭისყრით. კენჭისყრა 
დეკანის ასარჩევად ტარდება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ გამოცხადებულ არჩევნების დღეს. 
9. დეკანის არჩევნები ჩატარებულად ითვლება, თუ მასში მონაწილეობა მიიღო 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 
10. არჩეულად ჩაითვლება პირი, რომელიც მიიღებს საბჭოს წევრთა სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობის ხმას. 
11. იმ შემთხვევაში, თუ დეკანის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთაგან ვერც ერთი ვერ 

მიიღებს ფაკულტეტის   საბჭოს   წევრთა   სიითი   შემადგენლობის   უმრავლესობის 

მხარდაჭერას, ტარდება არჩევნების მეორე ტური. არჩევნების მეორე ტური გაიმართება იმავე 

დღეს არჩევნების პირველი ტურის დასრულების შემდეგ არაუგვიანეს 1 (ერთი) საათისა. 
არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობს პირველი ორი საუკეთესო შედეგის მქონე 

კანდიდატი.
12. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების პირველ ტურში მონაწილეობს მხოლოდ ერთადერთი 

კანდიდატი და ვერ მიიღებს ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობის მხარდაჭერას, ან მეორე ტურში დეკანობის ვერც ერთი კანდიდატი ვერ 

მიიღებს ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის 

მხარდაჭერას, ფაკულტეტის საბჭო უნივერსიტეტის წესდებით გათვალისწინებული 

პროცედურის მიხედვით ნიშნავს ხელახალ არჩევნებს არაუგვიანეს 5 დღის ვადაში. 
13. ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დაკავებასთან დაკავშირებული საარჩევნო 

პროცედურები წესრიგდება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი 

დადგენილებით. 

მუხლი 8.დეკანის უფლებამოსილებები 

1. ფაკულტეტის დეკანი:

ა) უზრუნველყოფს ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტიანად 

მიმდინარეობას;
ბ) ფაკულტეტის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების
სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;
გ) შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის 

სტრუქტურასა და დებულებას;
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია წარმომადგენლობითი საბჭოს, 
აკადემიური საბჭოს, ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებების და უნივერსიტეტის 

სამართლებრივი აქტების შესრულებისთვის;
ე) თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს;
ვ) უნივერსიტეტის რექტორსა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს 

თანამდებობაზე დასანიშნად წარუდგენს დეკანის მოადგილეების კანდიდატურებს; 
ზ) უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს თანამდებობაზე დასანიშნად 

წარუდგენს ფაკულტეტის ადმინისტრაციის პერსონალს;
თ) რექტორს წარუდგენს აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობების ნუსხის პროექტს;
ი) პასუხისმგებელია ფაკულტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივ გამოყენებაზე;
კ) ახორციელებს ამ დებულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ 

სხვა უფლებამოსილებას.
2. დეკანი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ 

სამართლებრივ აქტს – ბრძანებას. 



3. ფაკულტეტის ინტერესებიდან გამომდინარე დეკანისათვის სამუშაო ადგილის დროებით 

შეცვლის (მივლინება) და შვებულების მიცემის გადაწყვეტილებას იღებს რექტორი, რაც 

ფორმდება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით. 
4.  დეკანის მიერ თავის უფლებამოსილებათა განხორციელების დროებით შეუძლებლობის 

შემთხვევაში, დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის განსაზღვრის შესახებ შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის არარსებობის შემთხვევაში, მის მოვალეობას ავტომატურად 

ასრულებს დეკანის მოადგილე სასწავლო სფეროში, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში კი 

დეკანის მოადგილე სამეცნიერო სფეროში.

მუხლი 9. დეკანის მოადგილეები

1. დეკანს ჰყავს ორი მოადგილე - სასწავლო სფეროში და სამეცნიერო სფეროში. 
2.  ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თანამდებობის დაკავების უფლება, უნივერსიტეტის 

წესდებით განსაზღვრული წესით, აქვს უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორს ან ასოცირებულ პროფესორს. 
3. დეკანის მოადგილეები ანგარიშვალდებულნი არიან დეკანის წინაშე. 
4. სასწავლო სფეროში დეკანის მოადგილის ძირითადი ამოცანებია: 
ა) სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის უზრუნველყოფა;
 ბ) სასწავლო საქმიანობის განმახორციელებელი ფაკულტეტის ძირითადი და დამხმარე 

სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია; 
გ) სასწავლო პროცესის განრიგისა და აკადემიური პერსონალის დატვირთვების 

მონიტორინგი;
 ე) ფაკულტეტის საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის 

ღონისძიების ორგანიზება;
 ვ) დეკანის დავალებების შესრულება.
 5.სამეცნიერო სფეროში დეკანის მოადგილის ძირითადი ამოცანებია:
 ა) ფაკულტეტზე სამეცნიერო მუშაობის კოორდინირება;
 ბ) სტუდენტთა სამეცნიერო წრეების, დოქტორანტთა კოლოკვიუმებისა და სემინარების 

მუშაობის კოორდინირება და მონიტორინგი. 
გ) ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სხვადასხვა სამეცნიერო ღონისძიების ჩატარების 

ორგანიზაციული და ტექნიკური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.
ვ) დეკანის დავალებების შესრულება. 

მუხლი 10. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტატუსი

1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური არის ფაკულტეტის მართვის 

ორგანო.
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე 

სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი აკადემიური პერსონალის 

პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას, რაშიც მონაწილეობენ 

სტუდენტებიც. 
3.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი ამოცანაა ხელი 

შეუწყოს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას. 
4.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს 

არსებული კანონმდებლობისა და ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად. 
5.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს ხარისხის 



უზრუნველყოფის სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის ნაწილს. 

მუხლი 11. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფლებამოსილება

1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის 

მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვის გზით; ხელმძღვანელობს და ახორციელებს აკადემიურ სფეროში 

ფაკულტეტის საქმიანობის თვითშეფასების პროცესს, უზრუნველყოფს ავტორიზაციისა და 
აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებას.
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უფლებამოსილია ითანამშრომლოს 

საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის 

სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი 

უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად.
3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იხილავს  საგანმანათლებლო 

პროგრამებს და მათი ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის შემდგომ 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან შეთანხმებით, ერთობლივი 

დადებითი დასკვნის შემთხვევაში, საგანმანათლებლო პროგრამა განსახილველად 

გადაეცემა ფაკულტეტის საბჭოს. 
4. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს საგანმანათლებლო 

პროგრამების სისტემატურ მონიტორინგს. მიღებულ შედეგებს წარუდგენს ფაკულტეტის 

საბჭოს პროგრამების შემდგომი დახვეწის მიზნით. მონაწილეობს აკადემიური პერსონალის 

აკადემიური და სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების პროცესში.
5.ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს  ფაკულტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულებთან კომუნიკაციას, რომელიც 

გულისხმობს ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებაში მათ 

მონაწილეობას და სხვ.
 

მუხლი 12. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  სტრუქტურა

1. ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახური  აერთიანებს  ფაკულტეტის 

ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  უფროსს,  სამსახურის  წევრებსა  და  დამხმარე 

პერსონალს.
2. ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის     წევრი  შეიძლება  იყოს 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი. სამსახურის წევრი 

საქმიანობას ახორციელებს ანაზღაურების გარეშე. საჭიროების შემთხვევაში ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უფლებამოსილია კონკრეტული საკითხის 

გადაწყვეტის მიზნით მოიწვიოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტი.
3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დამხმარე პერსონალი 

ანაზღაურებადი თანამდებობაა.

მუხლი 13. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 

უფლებამოსილებანი

1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი (შემდეგში - 

,,უფროსი“):
ა) წარმართავს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობას 



უნივერსიტეტის წესდების, ფაკულტეტის დებულებისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის სამართლებრივი აქტების შესაბამისად; 
ბ) ანაწილებს მოვალეობებს ფაკულტეტის სამსახურის თანამშრომლებს შორის;
გ) ხელმძღვანელობს ფაკულტეტის სამსახურის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების 

შემუშავებასა და მათ შესრულებას; 
დ) წარმოადგენს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს უნივერსიტეტის 

მართვის ორგანოებთან, ფაკულტეტებთან და სხვა სამსახურებთან, ხოლო თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში წარმოადგენს ფაკულტეტს მესამე პირებთან ურთიერთობისას; ე) 
საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილ ფარგლებში, 
დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით ახორციელებს სხვა 
უფლებამოსილებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.
2. ფაკულტეტის სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთ-ერთი წევრი.

მუხლი 14. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევის  წესი

1.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს ირჩევს ფაკულტეტის 

საბჭო 4 წლის ვადით.
2.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი აირჩევა 
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე ფარული კენჭისყრით, ხმათა უბრალო უმრავლესობით.
3.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევის 

პროცედურა მტკიცდება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ.
4.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად შეიძლება აირჩეს 

ფაკულტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი. 
5. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ერთი 

და იგივე პირი შეიძლება არჩეულ იქნეს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ.
6.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელისათვის 

წასაყენებელ მოთხოვნებს განსაზღვრავს უნივერსიტეტი.

მუხლი 15. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სტატუსი
1. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის  მიმნიჭებელი 

ორგანო, რომელიც იქმნება ფაკულტეტზე.

მუხლი 16. სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

1.  ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო შედგება დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მქონე ფაკულტეტის ყველა პროფესორისა და ასოცირებული პროფესორისაგან. 
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სადისერტაციო საბჭოში შესაძლებელია 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირების მოწვევა. 
2.  სადისერტაციო საბჭო მოქმედებს და დოქტორის აკადემიურ ხარისხს მეცნიერების 

დარგებში ანიჭებს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული დებულების 

შესაბამისად. 
3.  ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ჰყავს თავმჯდომარე და მდივანი, რომლებიც 

აირჩევიან სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობიდან. 
4. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარისა და მდივნის არჩევის წესი და 
მათი ფუნქციები განისაზღვრება ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს დებულებით, 



რომელსაც ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს აკადემიური საბჭო. 

მუხლი 17. სადისერტაციო საბჭოს ფუნქციები 

1. სადისერტაციო საბჭოს ფუნქციებია:
ა) დოქტორანტების სადისერტაციო თემის დამტკიცებისა და ხელმძღვანელის დანიშვნის 

თაობაზე  გადაწყვეტილებების  მიღება; 
ბ) სადისერტაციო ნაშრომის შემფასებლების დანიშვნა და დისერტაციის დაცვის თარიღის 

განსაზღვრა;
გ) სადისერტაციო ნაშრომის ზღვრული მოცულობის, ფორმატისა და გაფორმების 

ინსტრუქციის დადგენა;
დ) სადისერტაციო დარგობრივი კომისიის დამტკიცება;
ე) დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭება სადისერტაციო კომისიის დასკვნის  

საფუძველზე.

მუხლი 18. სადისერტაციო საბჭოს საქმიანობის წესი 

სადისერტაციო საბჭოს შედგენის, საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის წესი და საქმიანობა 
განისაზღვრება ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს დებულებით.

მუხლი 19. ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეული
ფაკულტეტის დამხმარე სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენს მულტიმედია 
ცენტრი, რომლის საქმიანობის მიზნები და წესი განისაზღვრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული  დებულებით. 

მუხლი 20. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
1. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები იქმნება ფაკულტეტის 

გამართული საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
2. ფაკულტეტზე არსებობს დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები: სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახური, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური, 
კანცელარია, რესურსების მართვის სამსახური. 
3.  დამხმარე სტრუქტურული ერთეული შედგება ხელმძღვანელის, ხელმძღვანელის 

მოადგილის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში), მთავარი და უფროსი სპეციალისტებისაგან. 

მუხლი 21. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
1. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის 

ორგანიზებას, სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფას, სტუდენტთა 
პირადი საქმეების წარმოებას, სტუდენტთა ინფორმირებას სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებით და სხვ. 
2.  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 
ა) ფაკულტეტზე სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ინოვაციური მეთოდების 

დანერგვის ხელშეწყობა;
ბ) საგანამანათლებლო პროგრამების რეალიზაციის ხელშეწყობა სასწავლო-მეთოდური 

მიდგომის   შესაბამისად;  სასწავლო ცხრილების შედგენა, კურიკულუმის განხორციელების 

მონიტორინგი; 
გ) ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ინფორმირება  ელ-
ფოსტით უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი წესების, 



რეგულაციების, ინსტრუქციების მიღების ან მათში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
დ) აკადემიური პერსონალის სემესტრული სააუდიტორიო დატვირთვების შესახებ 

ინფორმაციის შეგროვება - კოორდინირება;
ე) სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაციის პროცესის ორგანიზება;
ვ) სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება;
ზ ) უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში სტუდენტის პირადი 

მონაცემების ასახვა და მუდმივი განახლება;
თ) შუალედური და დასკვნითი გამოცდების უწყისების წარმოება სასწავლო პროცესის 

განმახორციელებელ პერსონალთან  ერთად;
ი) კურსდამთავრებულთა თაობაზე წარდგინების პროექტისა  და დიპლომის დანართების  

 მომზადება;
კ) კურსდამთავრებულთა დოკუმენტაციის დაარქივება დადგენილი წესის შესაბამისად;
ლ) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით ფაკულტეტზე შემოსული კორესპონდენციის    

წარმოება; 
მ) სტუდენტთა ინფორმირება სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
ნ) სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებაში მონაწილეობა;
ო) სტუდენტთათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა; 
პ) ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის 

ხელშეწყობა;
ჟ) კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიაში მონაწილეობა.
3. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სტუდენტთა ტუტორიალს; 

მუხლი 22. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური 

1. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური ფაკულტეტის დამხმარე 

სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევების 

ორგანიზებას, ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო, კვლევით და სასწავლო 

დაწესებულებებთან ურთიერთობების დამყარებას, ინტერდისციპლინური კვლევების 

წახალისებას, მსოფლიოში აღიარებულ მეცნიერთა მოწვევასა და სამეცნიერო ინტელექტის 

მოზიდვას ფაკულტეტზე; კოორდინირებას უწევს ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამების 

მუშაობას და სხვ. 
2. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 
ა) ინოვაციურ ცოდნაზე, ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო კვლევების 

განხორციელების, სამეცნიერო–კვლევითი და სასწავლო პროცესის ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა; სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნის პროცესის 

ორგანიზების, ამ პროცესის მიზნებისათვის შესაბამისი ადამიანური რესურსების მოძიების 

და სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებული ახალი სახელმძღვანელოების შექმნის გზით 

საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზების ხელშეწყობა; 
ბ) სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შედეგების ანალიზი, წლიური ანგარიშის მომზადება 
და უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტში წარდგენა; 
გ) ახალგაზრდა სპეციალისტების პროფესიული ზრდისა და მეცნიერ–მკვლევართა 
მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება;
დ) უცხოელ მეცნიერთა მოწვევისა და ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და 
სტუდენტებისათვის სამეცნიერო სტაჟირების ორგანიზების ხელშეწყობა;
ე) პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება; 
ვ) სტუდენტთა სამეცნიერო წრეების მუშაობის კოორდინირება და მონიტორინგი;
ზ) დოქტორანტთა კოლოკვიუმების და სემინარების ორგანიზება; 



თ) ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ინფორმირება საგრანტო კონკურსების შესახებ;
ი) ფაკულტეტის საერთაშორისო კავშირების გაფართოება, ერთობლივი სასწავლო და 
სამეცნიერო პროექტების განხორციელება ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო 

მიმართულებების ფარგლებში;
კ) სამეცნიერო ჟურნალების შექმნა აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთათვის;
ლ) დარგობრივი „საბავშვო უნივერსიტეტების“ ორგანიზება, ფაკულტეტის 

კურსდამთავრებულებთან მუშაობა; 
3. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური თავისი უფლებამოსილებების 

ფარგლებში კოორდინირებულად მუშაობს სადისერტაციო საბჭოსთან და პასუხისმგებელია 
დოქტორანტთა სამეცნიერო აქტივობების განხორციელებაზე. 

მუხლი 23. კანცელარია
1. ფაკულტეტის კანცელარია უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე დოკუმენტბრუნვის 

ორგანიზებასა და გამართულ ფუნქციონირებას, ფაკულტეტზე შემოსული და გასული 

კორესპონდენციის, განცხადებებისა და საჩივრების მიღებას, რეგისტრირებას, დეკანის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების რეგისტრაციას და ფაკულტეტის შესაბამისი 

თანამშრომლებისათვის ასლების მიწოდებას; სააღრიცხვო-საცნობარო სამუშაოთა 
შესრულებასა და დანიშნულებისამებრ გადაცემა-დაგზავნას, ახდენს დოკუმენტაციის 

გაცემას უფლებამოსილ პირებზე, უზრუნველყოფს საარქივო საქმისწარმოებას  დადგენილი 

წესის შესაბამისად, ფაკულტეტზე არსებული საჯარო ინფორმაციის მიწოდების 

უზრუნველყოფას უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 

პასუხისმგებელი პირისათვის მისი მოთხოვნისთანავე და სხვ.
2. ფაკულტეტის კანცელარიაში ინახება ფაკულტეტის ბეჭედი და ბლანკი, რომლებიც 

გამოიყენება დადგენილი წესის მიხედვით. 

მუხლი 24. რესურსების მართვის სამსახური
1. რესურსების მართვის სამსახურის დანიშნულებაა რესურსების ეფექტიანად მართვის 

საფუძველზე ფაკულტეტის სტუდენტებს და პერსონალს შეუქმნას სწავლის, შრომისა და 
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის პირობები; უზრუნველყოს ფაკულტეტის ბალანსზე 

არსებული ქონების მფლობელობისა და სარგებლობის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა; 
ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულებისა და თანამშრომელთა უზრუნველყოფა 
შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზითა და ინვენტარით, განახორციელოს 

მატერიალურ ფასეულობათა მიღება და მოვლა-პატრონობა მოქმედი კანონმდებლობის 

დაცვით და სხვ.
2. რესურსების მართვის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) ფაკულტეტის განკარგულებაში არსებული მატერიალური რესურსების ეფექტიანი 

მართვა;
ბ) სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი პროცესების საჭირო მატერიალური რესურსებით
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; 
გ) მატერიალურ–ტექნიკური და სასწავლო ბაზების სისტემატური გაუმჯობესებისთვის 

ხელშეწყობა;
დ) ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის შექმნაში მონაწილეობა; 
ე) ფაკულტეტის განკარგულებაში არსებული მატერიალური რესურსების შენახვის, 
აღრიცხვისა და გამოყენების პროცესის სრულყოფის მიზნით უნივერსიტეტის შესაბამის 

სამსახურებთან თანამშრომლობა.



მუხლი 25. ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა
1. ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა არის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შემადგენელი 

ნაწილი და მისი მართვა ხორციელდება უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებით 

დადგენილი წესით. 
2. ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებით. 

თავი III

საგანმანათლებლო პროგრამა, სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები - 

მიმართულებები და დამხმარე სამეცნიერო ერთეული

მუხლი 26. საგანმანათლებლო პროგრამა
1. საგანმანათლებლო პროგრამა არის სწავლის შედეგებსა და კომპეტენციებზე, 
დარგობრივი, პრაქტიკული და ტრანსფერული უნარების შეძენაზე დაფუძნებული, 
სტუდენტზე ორიენტირებული, მოქნილი სტრუქტურის მქონე კურიკულუმი, რომელიც 

უზრუნველყოფს სპეციალისტთა მომზადებას სწავლების ცალკეული საფეხურის 

მიხედვით. 
2. საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება ადამიანური რესურსით,  რომელშიც 

შედის შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელი, 
მკვლევარი ან მოწვეული პერსონალი. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, 
რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია, რაც შეიძლება დადგინდეს ამ პირის აკადემიური ხარისხით, 
მიღებული სპეციალური განათლებით, პუბლიკაციებითა და პროფესიული 

გამოცდილებით.
3. საგანმანათლებლო პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს პარტნიორ 

დაწესებულებებთან: საქართველოს ან უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან ან სამეცნიერო–კვლევით ცენტრებთან თანამშრომლობით.

მუხლი 27. საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება, განხილვა, დამტკიცება
1. ფაკულტეტის საგანანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებენ ფაკულტეტის შესაბამისი 

მიმართულების პროფესორები.
2. საგანმანათლებლო პროგრამის განხილვის პროცესი მიმდინარეობს შესაბამისი 

მიმართულების აკადემიური პერსონალის სხდომაზე. გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა 
უმრავლესობით და ფორმდება ოქმის სახით. მიმართულება პროგრამასა და ოქმს 

წარუდგენს  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დადებითი დასკვნის შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამას წარუდგენს ფაკულტეტის დეკანს. 
4. ფაკულტეტის დეკანი სასწავლო პროგრამას განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის 

საბჭოს. 
5. ფაკულტეტის საბჭო განიხილავს პროგრამას და თანხმობის შემთხვევაში უგზავნის მას 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს აკადემიური საბჭოს წინაშე 

წარსადგენად.
6.საგანმანათლებლო პროგრამას ამტკიცებს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო. 
7. დამტკიცებულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების შეტანა ხდება პროგრამის 

დამტკიცებისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად.



8. პროგრამის მუშაობისას აღმოჩენილი ტექნიკური ხარვეზების გასწორება ხდება 
ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით. 
9. საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, განხილვასა და დამტკიცებასთან 

დაკავშირებული სხვა პროცედურული საკითხები განისაზღვრება საგანმანათლებლო 

პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების ინსტრუქციით, რომელიც 

მტკიცდება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით.

მუხლი 28. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
1. საგანმანათლებლო პროგრამას ჰყავს  პროგრამის ხელმძღვანელი, რომლის არჩევისა და 
დამტკიცების პროცედურა წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და 
დამტკიცების პროცედურის შემადგენელ ნაწილს.
2.საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის კანდიდატურა, როგორც 

საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსის კომპონენტი, განიხილება მიმართულების  

აკადემიური პერსონალის სხდომაზე. გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმის სახით.
3. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის  შესაბამისი 

დარგის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი. რამდენიმე   ხელმძღვანელის 

შემთხვევაში პროგრამის ხელმძღვანელთა საერთო გადაწყვეტილების საფუძველზე ერთ-
ერთი მათგანი შეიძლება იყოს პროგრამის კოორდინატორი. 
4. პროგრამას ასევე შეიძლება უხელმძღვანელოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

მოწვეულმა პირმა. გადაწყვეტილებას პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის შესახებ იღებს 

აკადემიური საბჭო ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე, რომელშიც უნდა 
დასაბუთდეს პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის აუცილებლობა. ასეთ შემთხვევაში 

მოწვეულ პირთან ერთად პროგრამას უნდა უხელმძღვანელოს უნივერსიტეტის 

პროფესორმა ან ასოცირებულმა პროფესორმაც.
5. პროგრამის ხელმძღვანელი  წარმოადგენს ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან ძირითად საკონტაქტო პირს, რომელსაც ეცნობება 
პროგრამის შიდა და გარე შეფასების, ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური 

ექსპერტიზის შედეგები და ევალება მათზე რეაგირება პროგრამის სრულყოფის მიზნით.
6. პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია საუნივერსიტეტო, ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის მოთხოვნებთან პროგრამის შესაბამისობაზე. საბაკალავრო ან სამაგისტრო 

პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი 

სილაბუსების ხარისხზე; სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია 
სადოქტორო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტის ხარისხზე.
7. პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია პროგრამის კურიკულუმის ფარგლებში 

სტუდენტებისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდებაზე, პროგრამის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების თაობაზე დეკანისათვის წინადადებების 

წარდგენაზე. 
8. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელმა უნდა უზრუნველყოს საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელება–განვითარებასთან დაკავშირებულ პროცესში აკადემიური 

პერსონალის ჩართულობა.
9. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელმა საგანმანათლებლო პროგრამის 

განსახორციელებლად მოწვეული პერსონალის კანდიდატურები, მოწვევის აუცილებლობის 

დასაბუთება და ინფორმაცია შესაბამისი ფინანსური დანახარჯების შესახებ უნდა 
განიხილოს მიმართულების  სხდომაზე. 
10. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი ვალდებულია გაითვალისწინოს, რომ 

აკადემიური პერსონალის მიერ თავის ვალდებულებათა სრულფასოვნად შესრულების 



მიზნით, პედაგოგიური დატვირთვით (სააუდიტორიო საათები), უპირველეს ყოვლისა, 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს აკადემიური პერსონალი.
11. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის შეცვლა ხდება პროგრამაში ცვლილების 

შეტანის წესის შესაბამისად.
12. პროგრამის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია მიმართულებისა და დეკანის წინაშე. 

მუხლი 29. სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები – მიმართულებები

1. სასწავლო–სამეცნიერო მიმართულება წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური, ტექნიკური (ტელე–რადიო, 
ინტერდისციპლინური ლაბორატორიები და სხვ.) საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

რესურსების გამაერთიანებელ სასწავლო–სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს.
2. ფაკულტეტზე არსებობს შემდეგი სასწავლო – სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები –  

მიმართულებები: 
ა) ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება;
ბ) სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულება;
დ) პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება;
ე) საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება;
ვ) საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება; 
ზ) ინტერდისციპლინური  მიმართულება.
3.  მიმართულებაში გაერთიანებულია შესაბამისი დარგ(ებ)ის აკადემიური პერსონალი.

მუხლი 30. მიმართულების ხელმძღვანელი
1. მიმართულების ხელმძღვანელად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მქონე ფაკულტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი (ასისტენტ-
პროფესორი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს პროფესორისა და ასოცირებული 

პროფესორის კანდიდატურა) არაუმეტეს 2 წლის ვადით. 
2. დაუშვებელია მიმართულების ხელმძღვანელად ერთი და იგივე პირი არჩეულ იქნეს 

ზედიზედ ორ ვადაზე მეტით. 
3. მიმართულების ხელმძღვანელის კანდიდატურას მიმართულების სხდომაზე  ირჩევს 

მიმართულების აკადემიური პერსონალი სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. 
შერჩეულ კანდიდატურას თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ფაკულტეტის 

დეკანი.
4.  მიმართულების ხელმძღვანელი კოორდინაციას უწევს საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელთა საქმიანობას. 
5. მიმართულების ხელმძღვანელმა საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული არსებითი საკითხები, მათ შორის აკადემიური პერსონალის მუშაობის 

ეფექტიანობა უნდა განიხილოს მიმართულების აკადემიური პერსონალის სხდომაზე.
6.  მიმართულების ხელმძღვანელი ასრულებს ფაკულტეტის დეკანის დავალებებს და
ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის დეკანის წინაშე. 

თავი IV 

ფაკულტეტის პერსონალი

მუხლი 31. ფაკულტეტის პერსონალი 

1. ფაკულტეტის პერსონალი შედგება აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე 



პერსონალისაგან. ფაკულტეტის პერსონალის საშტატო ნუსხა წარმოადგენს უნივერსიტეტის 

საშტატო განრიგის ნაწილს, რომელიც მტკიცდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2.  ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პერსონალის შეფასება ხორციელდება 
უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად.

მუხლი 32. აკადემიური პერსონალი 

1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორისაგან, ასოცირებული 

პროფესორისაგან, ასისტენტ-პროფესორისაგან.

2. პროფესორები მონაწილეობენ ან/და წარმართავენ სასწავლო პროცესს, 
საგანმანათლებლო პროგრამასა და მეცნიერულ კვლევებს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად. 
3. პროფესორის პედაგოგიური დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას ადგენს აკადემიური 

საბჭო.
4. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი და პირობები, თანამდებობიდან 

გათავისუფლების საფუძვლები, ასევე აკადემიური პერსონალის უფლება-მოვალეობები 

განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტში მოქმედი 

სამართლებრივი აქტებით. 

მუხლი 33. ადმინისტრაციული პერსონალი
ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი, დეკანის 

მოადგილეები და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

მუხლი 34. დამხმარე პერსონალი
დამხმარე პერსონალს მიეკუთვნებიან უნივერსიტეტის საშტატო განრიგით 

გათვალისწინებული, ასევე ხელშეკრულების საფუძველზე მოწვეული შტატგარეშე, 
ფაკულტეტის საქმიანობისთვის აუცილებელი სხვა პირები. 

თავი V 

ფაკულტეტის სტუდენტი

მუხლი 35. ფაკულტეტის სტუდენტი

1. ფაკულტეტის სტუდენტი არის პირი, რომელიც „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონითა და უნივერსიტეტის წესდებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და 
სწავლობს უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

გასავლელად. 
2. სტუდენტის   უფლება-მოვალეობები   განისაზღვრება  საქართველოს 

კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის   წესდებით და  უნივერსიტეტის სამართლებრივი 

აქტებით.
3. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა ხდება  საქართველოს 

კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად.

მუხლი 36. ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა 



1. ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.
2. ფაკულტეტის ბაკალავრიატში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების  საფუძველზე,  გარდა  კანონმდებლობით  განსაზღვრული  შემთხვევებისა; 
ფაკულტეტზე ჩარიცხული ბაკალავრიატის სტუდენტი  (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა 
ჩარიცხვა ხდება  კონკრეტულ  საბაკალავრო  პროგრამაზე)    თავად  ირჩევს  მისთვის 

სასურველ საბაკალავრო პროგრამას/პროგრამებს.
3. ერთიანი   ეროვნული   გამოცდების   გავლის   გარეშე   სწავლის   უფლების   მქონე  

აბიტურიენტი   გამოცდას    აბარებს    შესაბამისი    საგანმანათლებლო   პროგრამით  

გათვალისწინებულ სწავლების ენაში. გამოცდიდან თავისუფლდება ჩარიცხვის კანდიდატი, 
რომელიც წარმოადგენს ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს ან/და 
უცხოეთში/საქართველოში არანაკლებ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ ენაზე სწავლის დამადასტურებელ 

დოკუმენტს.
4. მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს საერთო 

სამაგისტრო გამოცდა, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 

შემთხვევებისა, და აკმაყოფილებს შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის 

გასაგრძელებლად დადგენილ წინაპირობებს.
4. მაგისტრატურაში მიღება ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე. 
5. მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების მსურველის (შემდგომში მაგისტრანტობის 

კანდიდატი) საბუთების მიღებას ახორციელებს ფაკულტეტის მიმღები კომისია, რომელსაც 

ამტკიცებს ფაკულტეტის დეკანი.
6. მაგისტრანტობის კანდიდატის ჩარიცხვა ხდება კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე 

საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და სპეციალობაში წერითი გამოცდის შედეგების 

საფუძველზე. კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობად შეიძლება 
განისაზღვროს უცხო ენაში გამოცდის ჩაბარება ან სხვ.
7. გამოცდა სპეციალობაში ტარდება წერილობითი სახით. საგამოცდო ნამუშევრები ფასდება 
100 ქულიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ მაგისტრანტობის 

კანდიდატის მიიღებს დადებით შეფასებას (მინიმუმ 51%). სპეციალობის გამოცდაში  

ნაშრომებს ამოწმებს საგამოცდო კომისია, რომელიც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების 

საფუძველზე მტკიცდება რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- 
სამართლებრივი აქტით. საგამოცდო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს სამაგისტრო 

პროგრამის ხელმძღვანელი. 
8. უცხო ენაში საგამოცდო ნამუშევარი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. უცხო ენის გამოცდა 
ჩაბარებულად ითვლება, თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი მიიღებს დადებით შეფასებას 

(მინიმუმ 51%). უცხო ენის გამოცდიდან თავისუფლდება მაგისტრანტობის კანდიდატი, 
რომელიც წარმოადგენს უცხო ენის ცოდნის დონის დამადასტრებელ შესაბამის 

სერტიფიკატს, ან/და უცხოეთში არანაკლებ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში სწავლის 

დამადასტურებელ დოკუმენტს. უცხო ენაში საგამოცდო ტესტების მომზადებასა და 
საგამოცდო ნაშრომების გასწორებაზე პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ენების ცენტრი.

9. საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

მაგისტრანტობის კანდიდატი აბარებს გამოცდას შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სწავლების ენაში. გამოცდიდან თავისუფლდება მაგისტრანტობის 



კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს ან/და 
უცხოეთში/საქართველოში არანაკლებ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ ენაზე სწავლის დამადასტურებელ 

დოკუმენტს.
10. მაგისტრატურაში მისაღები საკონკურსო გამოცდა/გამოცდებს ატარებს ფაკულტეტი. 
გამოცდა შესაძლებელია ჩატარდეს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის ტექნიკური 

მხარდაჭერით. 
11. თუ სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები კონკურსი გადალახა  ხუთზე ნაკლებმა 
მაგისტრანტობის კანდიდატმა სამაგისტრო პროგრამა არ ამოქმედდება, ხოლო სტუდენტებს 

უფლება მიეცემათ გადავიდნენ ფაკულტეტის სხვა სამაგისტრო პროგრამაზე, ამ პროგრამის 

წინაპირობების დაცვისა და ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში.
12. კონკურსანტთა საბუთების მიღების ვადები, მიმღები კომისიების მუშაობის 

რეგლამენტი, საკონკურსო გამოცდების განრიგი, საგამოცდო შედეგების გამოქვეყნებისა და 
გასაჩივრების წესი, სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია 
მოქმედი კანონმდებლობითა და თსუ-ის შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

წესით.
13. დოქტორანტურაში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის 

საფუძველზე, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფაკულტეტის 

დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებით, უცხო ენაში მისაღები 

გამოცდის, სადოქტორო-კვლევითი პროექტის გეგმა–პროსპექტუსისა და სპეციალობაში 

გასაუბრების შედეგების საფუძველზე.
14. სტუდენტის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით,      უნივერსიტეტის   წესდებით,   უნივერსიტეტში   მოქმედი 

რეგულაციებითა და სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებით.
15. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის, 
უნივერსიტეტის წესდებისა და უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციებით.

მუხლი 37. ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა

1. ფაკულტეტის   სტუდენტური  თვითმმართველობა  შედგება  ფაკულტეტზე  ფარული 

კენჭისყრით, საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე არჩეული 

სტუდენტებისაგან.
2. ფაკულტეტის   სტუდენტური    თვითმმართველობის    უფლება-მოვალეობები 

განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის 

წესდებითა და უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებით.

თავი VI

ფაკულტეტის ბიუჯეტი და ფინანსები

მუხლი 38. ფაკულტეტის ბიუჯეტი
1. ფაკულტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შემადგენელ ნაწილს.
2. უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესით, ფაკულტეტი მონაწილეობს 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავების პროცესში.

მუხლი 39.  ფაკულტეტის ფინანსები და ქონება
ფაკულტეტი მის მიერ მოზიდული ფინანსებისა და მის მფლობელობაში არსებული ქონების 



ფლობასა და სარგებლობასთან დაკავშირებულ საკითხს წყვეტს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანხმობით.

თავი VII

გარდამავალი დებულებები და ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებებისა და 
დამატებების შეტანის წესი

მუხლი 40. გარდამავალი დებულებები
წინამდებარე დებულების მე-19 მუხლის ძალაში შევიდეს უნივერსიტეტის 

აკადმიური და წარმამოდგენლობითი საბჭოების მიერ ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო 

სტრუქტურული ერთეულის - მულტიმედია ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 

2012 წლის 11 ივნისის N45/2012 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების დღიდან.

მუხლი 41. დებულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის წესი
წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება ამ 

დებულების დამტკიცებისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 42. დებულების მიღება და ამოქმედება
დებულება ამოქმედდეს  უნივერსიტეტის     წარმომადგენლობით  საბჭოს  

მიერ  მისი დამტკიცებისთანავე.



warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #1, danarTi 12















სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის ,,დ“ 
პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 

სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წესდების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის, სსიპ - ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა 
და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 9 თებერვლის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე,

შევიდეს შემდეგი ცვლილებები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში:

1. დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტში შევიდეს ცვლილება და იგი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში შედის ფაკულტეტის სტრუქტურული 

ერთეულებიდან არჩეული აკადემიური პერსონალი და სტუდენტთა 
თვითმმართველობის წარმომადგენლები. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა 
თვითმმართველობის წარმომადგენელთა რაოდენობა არ შეიძლება იყოს საბჭოს 

შემადგენლობის ¼-ზე ნაკლები. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში, ფაკულტეტის 

საბჭოს წევრის სტატუსით, ასევე შედის ფაკულტეტის დეკანი.“;

2. დებულების მე-6 მუხლში შევიდეს ცვლილება და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:
,,მუხლი 6. ფაკულტეტის საბჭოს ფორმირების წესი

1. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის 

დეპარტამენტებში შემავალი ინსტიტუტების აკადმიური პერსონალი.
2. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები 

აირჩევიან შესაბამისი დეპარტამენტის პროფესროთა კრებაზე ღია კენჭისყრით. 
დეპარტამენტის ყოველ პროფესორს შეუძლია საკუთარი ან სხვა კანდიდატურების 

დასახელება. 

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #1, danarTi 13



3. ყოველ კანდიდატს კენჭი ეყრება ინდივიდუალურად.უკეთესი შედეგის მქონე 
კანდიდატი ხდება ფაკულტეტსი საბჭოს წევრი. თანაბარი ხმების მიღების შემთხვევაში 

ტარდება განემორებითი კენჭისყრა.
4. ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის 

უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 4 წლით. ვადის გასვლის შემდეგ  

ფაკულტეტის საბჭოს წევრს უწყდება უფლებამოსილება. 
5. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის 

წარმომადგენელი სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის, ან სხვა ფაკულტეტზე მობილობის 

წესით გადასვლის შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის 

უფლებას.“;

3. დებულების მე-7 მუხლს,,ჟ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 

მქონე ,,ჟ1“ - ,,ჟ5“ ქვეპუნქტები:

,,ჟ1) ქმნის სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმს;
ჟ2) მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის შეიმუშავებს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების ჩატარების წესს 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის 

შესაბამისად;
ჟ3) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიზნით 

განსაზღვრავს სპეციალობის/სპეციალობების ჩამონათვალს საგანმანათლებლო 

პროგრამული მიმართულებების ფარგლებში;
ჟ4) სასწავლო წლის დასაწყისში განსაზღვრავს კოეფიციენტებს ერთიანი ეროვნული 

გამოცდისათვის;
ჟ5) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურისა და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის წარდგინების საფუძველზე, იღებს გადაწყვეტილებას აკადემიური 

ხარისხის მინიჭების შესახებ პირის მიერ აკადემიური უმაღლესი განათლების 

საფეხურების - ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის - დამთავრებისას.“;

4. დებულების მე-14 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
,,6. უზრუნველყოფს ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებთან მუშაობის 

კოორდინირებას“;

5. დებულების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:
,,1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრუქტურა 

ითვალისწინებს: ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს 

(შემდგომში - ,,უფროსი“), სამსახურის წევრებსა და დამხმარე პერსონალს.“;



6. დებულების მე-17 მუხლს  დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე მე-3 პუნქტი:
,,3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელისათვის 

წასაყენებელ მოთხოვნებს განსაზღვრავს უნივერსიტეტი.“

7. დებულების მე-24 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე მე-8 პუნქტი:
,,8. საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, განხილვასა და დამტკიცებასთან 

დაკავშირებული სხვა პროცედურული საკითხები განისაზღვრება საგანმანათლებლო 

პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების ინსტრუქციით, რომელიც 

მტკიცდება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით.“;

8. დებულების მე-29 მუხლის მე-2 პუნქტში შევიდეს ცვლილება და იგი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი შედგება სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტებისგან:
ა) კოგნიტური და ნეიროფსიქოლოგიის  სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი:
ა.ა) კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულება;
ა.ბ) კოგნიტური ფსიქოლოგიის მიმართულება.
ა.გ) ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულება.
ბ) პიროვნების, შეფასებისა და კონსულტირების სასწავლო-სამეცნიერო 

   ინსტიტუტი:
ბ.ა) პიროვნების ფსიქოლოგიის მიმართულება;
ბ.ბ) ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირების და კონსულტირების 

მიმართულება;
გ) სოციალური ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი:
გ.ა) სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულება
გ.ბ) გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულება;
დ) განათლების ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი:
დ.ა) განათლების ფსიქოლოგიისა და კვლევის მიმართულება;
დ.ბ) სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია და კონსულტირება
ე) შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი:
ე.ა) ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულება.
ე.ბ) ადამიანური რესურსის მართვის მიმართულება.“;

9. დებულების 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:



,,ლ) ფაკულტეტის საერთაშორისო კავშირების გაფართოება, სამეცნიერო კვლევის 

ინტერნაციონალიზაცია, უცხოელ მეცნიერებთან ერთობლივი სასწავლო და 
სამეცნიერო პროექტების განხორციელება ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო 

მიმართულებების ფარგლებში;“;

10. დებულების მე-39 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:

,,1. ფაკულტეტზე შესაძლებელია არსებობდეს აკადემიური, ადმინისტრაციული, 

სამეცნიერო, მასწავლებელთა და დამხმარე თანამდებობები.“;

11. დებულების 39-ე მუხლს, პირველი პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის მქონე 11 პუნქტი:

,,11. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პერსონალის შეფასება 
ხორციელდება უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად.“;

12. დებულების მე-40 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:

,,1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შესაძლებელია შედგებოდეს 

პროფესორისაგან, ასოცირებული პროფესორისაგან, ასისტენტ-პროფესორისა და 
ასისტენტისაგან.“;

13. დებულების მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებული იქნეს;
14. დებულების 42-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 42. სამეცნირო-კვლევითი ერთეულების პერსონალი 

,,ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებში, რომლებიც არ წარმოადგენენ 

ფაკულტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულებს ერთიანდება კვლევითი საქმიანობის 

განმახორციელებელი პერსონალი.“;

დებულების 45-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. ფაკულტეტის სტუდენტი არის პირი, რომელიც „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით, თსუ-ს წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს  ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, 
მაგისტრატურის, დოქტორანტურის პროგრამაზე.“;

15. დებულების 45-ე მუხლს, პირველი პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის მქონე 11 პუნქტი:



,,11. ფაკულტეტის პროფესიული სტუდენტი არის პირი, რომელიც 

კანონმდებლობითა და თსუ-ის შიდა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი   წესით 

ჩაირიცხა და სწავლობს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.“;

16. დებულების 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,5. მაგისტარტურაში სწავლის გაგრძელების მსურველის (შემდგომში 

„კონკურსანტი“) საბუთების მიღებას ახორციელებს ფაკულეტეტის მიმღები კომისია, 
რომელიც მტკიცდება ფაკულტეტის დეკანის ბრძანებით.“

17. დებულების 46-ე მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,7. გამოცდა სპეციალობაში ტარდება წერილობითი სახით. საგამოცდო ნამუშევრები 

ფასდება 100–ბალიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ კონკურსანტი 

მიიღებს დადებით შეფასებას არანაკლებ 51 ქულისა. სპეციალობის გამოცდაში 

კონკურსანტთა ნაშრომებს ამოწმებს საგამოცდო კომისია, რომელიც მტკიცდება დეკანის 

ბრძანებით. საგამოცდო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს სამაგისტრო პროგრამის 

ხელმძღვანელი.“

18. დებულების 46-ე მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,10. მაგისტრატურაში მისაღები საკონკურსო გამოცდა(ები) ტარდება ფაკულტეტის 

მიერ თსუ საგამოცდო ცენტრის ტექნიკური მხარდაჭერით).“;

19. დებულებას მე-13 თავში დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე 511 მუხლი:

,, მუხლი 511. გარდამავალი დებულებები

წინამდებარე დებულების მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტით ფაკულტეტის საბჭოს 

წევრისათვის გათვალისწინებული არჩევის ვადა, ფაკულტეტის საბჭოს მოქმედი, უკვე 
არჩეული წევრებისათვის აითვალოს ამ ცვლილებების ძალაში შესვლის დღიდან.“
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დანართი №1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე

საგანმანათლებლო ერთეულის - სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენტრის

დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

(შემდგომში - ,,უნივერსიტეტი“) სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენტრი (შემდგომში –

,,ცენტრი“) არის უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო 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 ქვეანგარიში, ბლანკი უნივერსიტეტის გერბით და ბეჭედი, რომლის

გამოყენება ხდება ცენტრის დირექტორის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. ცენტრი განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: უნივერსიტეტის მე-3 კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის

გამზ, N11ა, 0179 თბილისი.

მუხლი 2. ცენტრის მიზნები და ფუნქციები

1. ცენტრის ძირითადი მიზანია შესაბამისი საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა.

ცენტრი, წინამდებარე დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში

ახორციელებს დამხმარე საგანმანათლებლო საქმიანობას და უფლებამოსილია მონაწილეობა

მიიღოს სასწავლო პროცესში.

2. ცენტრის მიზნები და ფუნქციებია:

ა) უნივერსიტეტის სტუდენტების დახმარება ფსიქოლოგიური პრობლემებისა და

სწავლასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური სირთულეების დაძლევაში, კარიერის

ეფექტური დაგეგმისთვის საჭირო სოციალური და პრაქტიკული უნარების (დროის მართვა,

პრობლემის გადაჭრა, სწავლის სტრატეგიები და სხვ.) შეძენაში;



ბ) სტუდენტების ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტირება მათ პერსონალურ,

სწავლასთან და კარიერასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე;

გ) სატრენინგო პროგრამების შემუშავება და ჩატარება ინტერპერსონალური, კომუნიკაციური

და პერსონალური უნარების გასაუმჯობესებლად;

დ) სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე მყოფი სტუდენტებისთვის პრაქტიკული

ჩვევების ათვისებისა და სუპერვიზიის უზრუნველყოფა;

ე) ფსიქოლოგიური კონსულტირების მიმართულებით აკადემიური პერსონალის

კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ლიცენზირებული, მოწვეული კონსულტანტების

დახმარებით, რაც საუნივერსიტეტო კურიკულუმის გაუმჯობესებას და საერთაშორისო

თანამშრომლობას შეუწყობს ხელს;

ვ) საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა ფსიქოლოგიური

კონსულტაციის, პიროვნების ფსიქოლოგიის, პოზიტიური ფსიქოლოგიის,

ინტერპერსონალური ურთიერთობების სფეროებში;

ზ) უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტიანად განხორციელების და

სწავლების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაში ხელშეწყობა;

თ) სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულთან

კოორდინაცია;

ი) მომავალი ფსიქოლოგების თეორიული და პრაქტიკული მომზადების ხარისხის

განვითარების ხელშეწყობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ფსიქოლოგიური კონსულტირება,

პიროვნების ფსიქოლოგია, კარიერის მართვა, ინტერპერსონალური ურთიერთობები.

მუხლი 3. ცენტრის სტრუქტურა და უფლებამოსილებები

1. ცენტრს მართავს ცენტრის ხელმძღვანელი (შემდგომში - დირექტორი), რომელსაც ოთხი

წლის ვადით თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.

2. ცენტრის ხელმძღვანელი (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 უწევს ცენტრის

დირექტორის მოადგილე.

4. ცენტრის დირექტორის მოადგილე:

ა) უზრუნველყოფს ცენტრის კოორდინირებულ მუშაობას;

ბ) აქტიურად მონაწილეობს ცენტრის საქმიანობაში;

გ) წარუდგენს ანგარიშს ცენტრის დირექტორს სამსახურში გაწეული მუშაობის შესახებ;

დ) ცენტრის დირექტორის დროებით არყოფნის (შვებულება, მივლინება, ავადმყოფობა,

დროებით - 2 დღეზე მეტი ვადით არყოფნა), აგრეთვე ცენტრის დირექტორის დავალების

შემთხვევაში, მის მოვალეობას ასრულებს ცენტრის დირექტორის მოადგილე.

5. ცენტრის ყოველდღიურ საქმიანობას კოორდინაციას უწევს დირექტორის თანაშემწე.

6. ცენტრის დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა და დირექტორის თანაშემწის

საქმიანობა ანაზღაურდება ცენტრის მიერ მოზიდული თანხებიდან.

7. ცენტრის დირექტორის მოადგილეს და ცენტრის დირექტორის თანაშემწეს თანამდებობაზე

ნიშნავს და ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ცენტრის დირექტორის

წარდგინებით.

მუხლი 4. ცენტრის ქონება

თავის ფუნქციათა განსახორციელებლად ცენტრი სარგებლობს უნივერსიტეტის,

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 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 თანამშრომელთა

ანაზღაურებისა და ცენტრის მიზნების განხორციელებისათვის.

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები

ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, სხვა სტრუქტურული ცვლილებები და

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხი რეგულირდება

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


