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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #5 

 ქ. თბილისი                                                                                           2019 წლის  25 ნოემბერი 

 

სხდომას ესწრებოდნენ წარმომადგენლობითი საბჭოს  წევრები:  

1.აბესაძე ნინო 2. ნაზირა კაკულია 3. ჯაფოშვილი გიორგი 4. არჩვაძე ნათელა 5. თუთბერიძე ბეჟანი 

6. მუკბანიანი ომარი 7. ჩხაიძე სიმონი 8. თავხელიძე ილია  9. მუმლაძე ლაშა 10. ონიანი ლუკა 11. 

ტაბატაძე გიორგი  12. ივანიძე მაია 13. გარიშვილი მარინა 14. ონიანი ირაკლი 15. ჯავახიშვილი 

არჩილი 16. მარანელი სანდრო  17. მარგველაშვილი ვლადიმერი 18. ქიტუაშვილი თინა  19. 

გოგსაძე გიორგი 20. ჭალაგანიძე ნინო  21. ბებერაშვილი ელენე 22. გაბაშვილი ალექსანდრე  23. 

ჩიტაია დაჩი  24. ჩახუნაშვილი ნინო  25. ლორია კახაბერი 26. ბჟალავა ელისაბედი  27. ოთხმეზური 

გიორგი  28. რუსეიშვილი მანანა 29. ვარდოშვილი ეკა  30. თაბუაშვილი აპალონი  31. 

კეჟერაშვილი შოთა  32. დვალიშვილი ბექა 33. გაიპარაშვილი ზურაბი 34. ღარიბაშვილი ირაკლი  

35. სუმბაძე ციური 36. გვანცელაძე გვანცა 37. ახალბედაშვილი ლალი  38. ხუციშვილი მარინე 39. 

ნემსაძე ადა 40. რუხაია მიხეილი 41. ჩალაძე თამილა  42. ნიკოლაიშვილი მანანა 43. 

გურგენიშვილი მარინა  44. ლომიძე ნოდარი (დანართი 1) 

სხდომაზე დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრები: 1. გიორგი შარვაშიძე 2. ავაზაშვილი ნიკოლოზი 3.  

ამირანაშვილი ავთანდილი  4. გონაშვილი ვასილი 5. გოცირიძე დავითი    6.  ზაუტაშვილი მარინე 

7. კვინიკაძე მურმანი  8. ლობჟანიძე გია 9. კერესელიძე დავითი 10. მაისაშვილი ხათუნა 11. 

მესტვირიშვილი მაია 12. მექვაბიშვილი ელგუჯა  13. ფერაძე გოჩა  14.  ფურთუხია ომარი 15. 

ქიტიაშვილი ანასტასია 16. ქურდაძე ირინე  17. ღვედაშვილი გიორგი 18. 19. ყარალაშვილი თამაზი 

20. შავლაყაძე ნუგზარი 21. შენგელია თემური 22. ცინცაძე ნოდარი 23. ხუსკივაძე მამუკა  (დანართი 

2)  

 

დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა დღის წესრიგი  შემდეგი სახით: 

1.სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების 

შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #132/2019 დადგენილების დამტკიცება 

(მომხსენებელი: გიორგი შარვაშიძე) 

2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილების 

დაკისრების შესახებ (მომხსენებელი: გიორგი შარვაშიძე) 
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3. “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 2019 წლის 18 ნოემბრის #134/2019 დადგენილების დამტკიცება 

(მომხსენებელი: ნოდარ ლომიძე) 

4. „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 აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის 

#135/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი ჯაიანი) 

5. “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ცოდნის გადაცემისა და 

ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 28 დეკემბრის №135/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ აკადემიური 

საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #136/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: 

ნიკოლოზ მელქაძე) 

6. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის 

დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: ზურაბ გაიპარაშვილი) 

7. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური 

სერვისების და კარიერული განვითარების ცენტრის დებულების დამტკიცება (მომხსენებელი: 

გიორგი გრიგოლაშვილი) 
8. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო 

პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: 

გიორგი გრიგოლაშვილი) 

9. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური 

რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: 

გიორგი გრიგოლაშვილი) 

10. ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. #5 -ში მდებარე, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული  ქონების (ნაწილის) უსასყიდლო 

სარგებლობის ფორმით გადაცემის შესახებ (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა) 
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წარმოდგენილი დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად. 

1.მომხსენებელმა, უნივერსიტეტის რექტორმა, გიორგი შარვაშიძემ აღნიშნა, რომ 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმღძვანელმა, ნუნუ ოვსიანიკოვამ მიმართა აკადემიურ 

საბჭოს, 65 წლის შესრულებასთან დაკავშირებით, პირადი განცხადების საფუძველზე მისი 

დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ, რაც აისახა აკადემიური საბჭოს 

წარმოდგენილ დადგენილებაში. ამასთან აღინიშნა, რომ ქალბატონი ნუნუ ოვსიანიკოვას 

საქმიანობა და ღვაწლი სათანადოდ უნდა იქნას დაფასებული და ამ კუთხით მიღებული იქნება 

შესაბამისი გადაწყვეტილებები.  

 

საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა, გიორგი 

გოგსაძემ, ვლადიმერ მარგველაშვილმა და ბეჟან თუთბერიძემ, რომლებმაც სენატის 

სახელით მადლობა გადაუხადეს კანცლერს გაწეული საქმიანობისათვის და იმედი გამოთქვეს, 

რომ ქალბატონი ნუნუ საქმიანობას გააგრძელებს საუნივერსიტეტო სივრცეში. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  დაკავებული 

თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის 

#132/2019 დადგენილება (დანართი 3) 

2. უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს მისი მოადგილე. 

შესაბამისად, აკადემიური საბჭოს მიერ ერთხმად იქნა მხარდაჭერილი ამ პოსტზე კანცლერის 

მოადგილის ლაშა საღინაძის კანდიდატურა. ამჯერად, საკითხზე უნდა იმსჯელოს 

წარმომადგენლობითმა საბჭომ. 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 
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მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 

 

 

miRebuli gadawyvetileba: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილეს ლაშა საღინაძეს დაეკისროს 

თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შესრულება, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის კანდიდატურის კანონით დადგენილი წესით დამტკიცებამდე. (დანართი 4) 

 

3. საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა “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 2019 წლის 18 

ნოემბრის #134/2019 დადგენილება. მომხსენებლმა, წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა 

ნოდარ ლომიძემ აღნიშნა, რომ ცვლილება შევიდა “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 დადგენილების მე-2 პუნქტით დამტკიცებულ #1 დანართის მე-3 მუხლში, რომელიც 

შეეხება ინსტიტუტის სტრუქტურას. აღნიშნა, რომ განხორცილედა შესაბამისი ცვლილება და 

დღეისთვის ინსტიტუტის დებულებით გათვალისწინებულია შემდეგი სამეცნიერო 

სტრუქტურული ერთეულები: ექსპერიმენტული ფიზიკის განყოფილება, თეორიული ფიზიკის 

განყოფილება, ექსპერიმენტული მეთოდების ლაბორატორია. არასამეცნიერო 

სტრუქტურული ერთეულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება. ასევე ისაუბრა 

ინსტიტუტის სტატუსისა და დაფინანსების წყაროების თაობაზე. 

 

აზრი გამოთქვა აკადემიური საბჭოს წევრმა ნოდარ ცინცაძემ. 

 
საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 
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miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს “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 2019 წლის 18 

ნოემბრის #134/2019 დადგენილება. (დანართი 5) 

4. სენატის წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა „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 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #135/2019 დადგენილება. როგორც 

მომხსენებელმა, ინსტიტუტის დირექტორმა გიორგი ჯაიანმა აღნიშნა, ზემოაღნიშნული 

დადგენილებით ცვლილებები განხორციელდა „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 დადგენილების მე-2 პუნქტით დამტკიცებულ #1 

დანართში, რომელიც ძირითადად ეხება ინსტიტუტის სტრუქტურასა და უფლებამოსილებების 

საკითხს. აღინიშნა, რომ ინსტიტუტის სტრუქტურა შედგება ინსტიტუტის მართვის ორგანოების 

(დირექტორი და მოადგილე/მოადგილეები სამეცნიერო მუშაობის დარგში, მოადგილე 

საფინანსო-სამეურნეო დარგში, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო) და შესაბამისი სამეცნიერო და 

არასამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულებისგან. 
 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს „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 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #135/2019 დადგენილება. (დანართი 6) 
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5. სენატის წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა “საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №135/2015 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის 

#136/2019 დადგენილება. როგორც მომხსენებელმა ნიკოლოზ მელქაძემ აღნიშნა, ცენტრი 

შექმნილი იყო გარკვეული ვადით, რომლის მიზანს  წარმოადგენდა ქვეყანაში ინოვაციური 

ბიზნეს იდეებისა და პროექტების განვითარება, თსუ სტუდენტებისა და ფართო 

მომხმარებლის დაინტერესება ახალი, ინოვაციური ბიზნეს იდეების შექმნისა და 

რეალიზების მიზნით და ა.შ. იმის გათვალისწინებით, რომ ცენტრის საქმიანობის შესახებ 

ანგარიში მოწონებული იქნა აკადემიური საბჭოს მიერ  და ცენტრი ნაყოფიერად 

ფუნქციონირებს, გადაწყდა, რომ  ცენტრმა განაგრძოს მუშაობა. 
 

საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები 

 
 

მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 

 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო 

ერთეულის - ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №135/2015 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის 

#136/2019 დადგენილება. (დანართი 7) 

6. დასამტკიცებად წარმოდგენილი იქნა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებაში შესატანი ცვლილებები. მომხსენებელმა, 

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა ზურაბ გაიპარაშვილმა ისაუბრა დაგეგმილ 

ცვლილებებზე და ითხოვა წარმომადგენლობითი საბჭოს მხარდაჭერა. 
 

 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები 
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მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებაში ცვლილებები წარმოდგენილი სახით. 

(დანართი 8) 

 

6. საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების და კარიერული განვითარების 

ცენტრის დებულება. აღინიშნა, რომ სტუდენტური სერვისების განვითარება უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. სტუდენტთა სერვისების 

ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით იგეგმება შემდეგი სტრუქტურული ცვილებები: სტუდენტთა 

კარიერული განვითარების ცენტრის ფუქნციები სტუდენტებისათვის დასაქმების შესაძლებლობების 

განვითარებასთან ერთად ფართოვდება იმ ტიპის საქმიანობებით, რომელიც (კარიერული 

განვითარება, სისტემატური ტრენინგები, პროფორიენტაცია და ა.შ.) მიმართული იქნება 

უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის ეფექტური სერვისების შეთავაზებაზე. 

აღინიშნა, რომ სტრუქტურულად ცენტრის შემადგენლობაში მატერიალური რესურსების 

დეპარტამენტიდან გადმოდის სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის განყოფილება, რომლის 

მიზანია სტუდქალაქში მცხოვრები სტუდენტებისათვის ეფექტური სერვისის შეთავაზება და კამპუსის 

ცხოვრების განვითარება. აღნიშნული სტუქტურული ცვლილებები ხორციელდება არსებული 

ადამიანური და მატერიალური რესურსებით და არ მოხთოვს დამატებით დანახარჯებს. ცენტრის 

ახალი მიზნებიდან და ფუქნციებდიან გამომდინარე ცვლილება შედის ცენტრის დასახელებაში და 

ჩამოყალიბდება სტუდენური სერვისების და კარიერული განვითარების ცენტრი. 

აღინიშნა, რომ ცენტრის დებულებაში ცვლილებების მოცულობის გათვალისწინებით 

მიზანშეწონილად ჩაითვალა ცენტრის დებულების ახალი რედაქციით დამტკიცება.  

ასევე დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცებასთან ერთად შესაბამისი ცვლილებები უნდა 

შევიდეს  მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტისა და სასწავლო პროცესის მართვის 

დეპარტამენტის დებულებებში. 

 

 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები 

 

მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 
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miRebuli gadawyvetileba:  დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების და კარიერული განვითარების ცენტრის 

დებულება თანდართული სახით. (დანართი 9) 

 

 

8.  საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის 

დებულებაში ცვლილება. აღინიშნა, რომ ცვლილება განპირობებულია სტუდენტური სერვისების 

და კარიერული განვითარების ცენტრის ახალი დებულების დამტკიცებით.  

 

საკითხთან  დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

 

მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულებაში 

ცვლილება თანდართული სახით. (დანართი 10) 

9. საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 

დებულებაში ცვლილება. აღინიშნა, რომ ცვლილება განპირობებულია სტუდენტური სერვისების 

და კარიერული განვითარების ცენტრის ახალი დებულების დამტკიცებით. 

 

საკითხთან დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

 

მომხრე: 44 

წინააღმდეგი: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულებაში 

ცვლილება თანდართული სახით. (დანართი 11) 
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10. საბჭოს წინაშე განსახილველად წარმოდგენილი იქნა ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. #5 -ში 

მდებარე, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სარგებლობაში არსებული  ქონების (ნაწილის) უსასყიდლო სარგებლობის ფორმით გადაცემის 

საკითხი. აღინიშნა, რომ თანხმობის მისაღებად წარმოდგენილია  ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. N5-ში 

მდებარე შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის შენობის ნაწილის ა(ა)იპ 

ათასწლეულის ფონდისათვის უსასყიდლო სარგებლობის ფორმით, 2023 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით გადაცემის საკითხი. აღინიშნა, ისიც, რომ ხსენებული ფართი უნივერსიტეტის მიერ, 2014 

წლის 30 ოქტომბრიდან, სარგებლობის უფლებით გადაცემული იყო სსიპ „ათასწლეულის 

გამოწვევის ფონდი საქართველოსათვის“. აღინიშნა, რომ აღნიშნულ საკითხზე არსებობს 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს და შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 

მოწერილობები.  

 

საკითთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა არჩილ 

ჯავახიშვილმა და შოთა კეჟერაშვილმა. 

 

საკითხთან დაკავშირებით  გაიმართა  კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

 

მომხრე: 42 

წინააღმდეგი: 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს გიორგი ოთხმეზურმა და შოთა კეჟერაშვილმა. 

 

miRebuli gadawyvetileba: გაიცეს თანხმობა, ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. #5 -ში მდებარე, სსიპ 

– ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში 

არსებული  ქონების (ნაწილის) უსასყიდლო სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მ.შ წერილში (N 22682/10 20/11/2019) მითითებული პირობების 

გათვალისწინებით. (დანართი 12) 

სხდომის დასასრულს, უნივერსიტეტის რექტორმა  სხდომის მონაწილეებს მიმართა ორი საკითხის 

ირგვლივ. ერთი შეეხებოდა მის სადისერტაციო ნაშრომთან დაკავშირებულ ბრალდებას 

პლაგიატთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ საკითხს მისი მხრიდან ექნება  შესაბამისი 

რეაგირება. მეორე საკითხით კი შეეხო, წინა სენატის სხდომაზე გაჟღერებულ საკითხს, აკადემიური 

პერსონალის ხელფასებთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ წლის ბოლოსთვის სენატის წინაშე 

გამოტანილი იქნება უნივერიტეტის ბიუჯეტი განსხვავებული სახით, გარკვეული სასიამოვნო 

სიახლეებით  და მოუწოდა საბჭოს წევრებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ახალი ბიუჯეტის 

განხილვისა და დამტკიცების პროცესში. 



1

 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი    ვლადიმერ მარგველაშვილი 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი    გიორგი ჩაკვეტაძე 
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N 22512/10 22512-10-3-201911181746
18/11/2019

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 

წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა

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 „ვ“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელის  დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ“ 
აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის №132/2019 დადგენილებას. 

დანართი: 1 გვერდი

გიორგი შარვაშიძე

რექტორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 

წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა

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 „თ2“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ „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 2019 წლის 18 
ნოემბრის №134/2019 დადგენილებას. 

დანართი: 2 გვერდი

გიორგი შარვაშიძე
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



una - naasa X.)3.)bffa:in�nL L.)b:J�r11,n1... m1,n�n1...n1... L.)b:J�ac-nrnri 

jJ;n:i:1..:.1...n�:i�nL :,J:,�:ianj,.:.n 1...:,1,:tri 

i3i/)Jf 9 201 .9s. 

,,bbo3 - 03.:,60 :x..:,3.:,boo3o�ob b.:,bo�(Y}<)OU O)<)O�obob b.:,bo�6\jo<z3M r16030Mbo6ooob 
o�o.:, 3DJ'CJ.'.>b b.:,bo�(Y}<)Ob 2,.'.>0Mfj06[)<)00)0 O.'.>OJQ0.'.>60JOb b.:,ooo6oo(Y)(Y}- J3�03omo 

06b6oor16ob.:,m3ob CQ.'.>OM'C)JOCQQ<)Q�O b.:iooo6oo(Y)(Y}-J3�0300JO QMOJQ'C)�Ob b6.:>or1bob 
6060,1o<)ob (aod66ob) CQ.:> CQO<)'CJ�O<)Ob CQ.'.>06JOGQ<)OU aob.:ibo<)" .:>J.:>CQQOOrJMO b.:,<)JMb 2016 

\j�ob 2 bod6oo<)Mob N1196/2016 CQ.:>CQ2,06o�Q<).:>ao G3�o�a5of>ob ao6.:>6ob aab.:,bol) 

b0d0MOJ3Q�f'1b <t>Mc:,0(PO 0(PB06obo60000�0 Jf'l<:fJOdbob 52-o B0b�ob 00630�0 <:fl.'.> ao-2 
fo\3o�aoob, 53-o 80b�ob 00630�0 <:fl.'.> Bo-3 fo\30�000\J, 54-o B0b�ob 00630�0 
fo\3o�ob, 55-o 80b�ob, 56-o B0b�ob 80-2 fo\)o�ob, 57-o 80b�ob, 63-o 80b�ob, 
b0d06013o�f'1b 00fom�o5ob0 <:fl.'.> 80060060000 8o5obo0ob 2013 \)�ob 11 bodooBo0olJ 
N2135/5 06d06ooom (P0Bo3000()0�0 ,,b0:x,06f'1 b0B06m�ob O'C)60<:f>00�0 00600 - 03060 
:x,030boo3o�ob b0bo�f'l()Ob O)()O�obob b0bo�B\3o<z3M 060306000000\J voucgol)olJ" ao-8 
B0b�ob 00630�0 3'CJ5doob ,,012" d30006doob, Bo-11 80b�ob 00630�0 305doob ,,c:g" 
d30006doob, 06030Mbooooob 030c:goB0060 b0()3f'lU 2014 v�ob 14 03�obob 973/2014 
(g.'.>CQo05o�o()00) cg086JOG0()0�0 030c:g0Bo060 b05Jf'lb 600�0806oob ao-5 80b�ob 
00630�0 306d6ob ,,J2" d30006doob, bbo3 - 03060 :x,030boo3o�ob b0bo�f'lOOb moo�obob 
b0bo�B\}o<z3f'l 0603061Jooooob 0�00 303000 b0bo�f'lOOU 00Bf'l�o6000010 80010B0003ob 
b0Boo6006f'l- 33�03omo 06booo0oob 2019 v�ob 11 5f'loBo0olJ 921936/10 \)06o�ob0 c:g0 
060306booooob 030c:go80060 b00Jf'lb 2019 v�ob 18 6f'108!)6ob N917 bb<:gM.BolJ 
MdBob b0iz30d3o�<t>o, 

1. 003oc:gob ooBc:go0o 03�0�00000 ,,bbo3 - 03060 :x,030boo3o�ob b0bQ�M.oolJ moo�obob 
b.:>bo�B\}o<z3f'l 060306booooob 0�00 3030.'.>U b0bo�f'lOOb 2,.:>BM.�060!)0010 a001080003ob 
lJ.:>BoG5oo0f'1-J3�030010 06booo00ob0m3ob cg08f'l0JOCQOOO�O b8oG5oo0f'l- 33�03omo 
o0mo0�ob bo060bob 8060Jooob (ood85ob) cg.:> cgoo0�ooob c:g0803ooooob oob0boo" 
030cg0Bo060 b00Jf'lb 2016 v�ob 2 bodoo8o0ob N996/2016 (?0CQo05o�ooob ao-2 306doom 
CQ.'.>86JOGQ00� N91 cg.:>fo0moo: 

levan
Typewritten text
წარმომადგენლობითი საბჭოსსხდომის ოქმი №5, დანართი 6



.. I. 06bc.8)0<.8)'CJ6ob bc.8)M'C.JOO'C.JM0 oocg0000 o5bc.8)oc.8)'CJ6ob 80Mm3ob <'1M006C'looob 
(cgoModo(Y).MO w0 8<'10woo�o/8<'10woo�oooo b080G600MC"l B'C.)00<'100U w0MoOO, 
a(Y).0Wc>°�O b.:i<z3ofo6b(Y).-b08o'C.JM60(Y). w0MoOO, o6booo'CJOOU b8oG600M(Y). b003(Y).) w.:i 
ooBwooo b080G600M(Y). w0 0M0b080G600M(Y). bc.8)M'C.JOO'C.JM'C.J�o QMffiO'C.J�Ooob00.:i6: 

0) b.:i8oG6ooM(Y). bc.8)M'C.JdO'C.JM'C.J�O QMffiO'C.J�ooo0: 
0.0) cgM030cg(Y).oob cg.:> o.'.>MUm0 ffiQC'lMOOU 0068C"l'l30�QO.'.>; 
o.b) 008C'lm3�omo 80mo80<.8)03ob0 cg.:> 8<'1cgQ�OMQOOU o.'.>68(Y).'l30�00.'.>; 
0.o) WO<z30M06GO.'.>�'C.JMO 006<.8)<'1�0oooob w0 (Y).0<.8)080�'C.)MO 80Mm3ob 0068(Y).'l30�oo0; 
0.w) 30Ma(Y).\J0MB(Y).oo'C.J�o060 wo<BoMo6800�'C.JMO 006<.8)C"l�ooooob 0068M<z3o�oo0; 
.:i.o) 'l3'C.J6dGO(Y).fo�'C.JMO 06.:i�o'bob w0 008(Y).806ooooob 0068(Y).'l30�oo0; 
0.3) J<'18J�odb'C.JMO 0fo�o'bob w0 00a(Y).805ooooob 0068C'l'l30�000; 
0.'b) 0�00mC'loob w0 80mo80003'C.)MO bc.8)0<.8)oboo3ob 0068C'l'l30�000; 
e.co) WOUJMOO'C.J�O 80moB0003ob 0068(Y).'l30�oo0; 
o.o) JM010M080Mooob 0068(Y).'l30�000; 
0.3) b006tJ06MC"l w0 <z3o'bo3'C.)MO 0a(Y).G06ooob o.:>58(Y).'l30�00.'.>; 
0.�) 'C.J\78300 o0MQ8(Y).O).) 8od.:i603ob 8.'.>moB.'.>QOJ'C.JMO 0M(Y).o�oaooob W.'.> 0fo�o'bob 
8C'lfomob030 b03ombooob �0o(Y).M0<.8)(Y).Mo0; 
.:i.8) 8.'.>mo80003'C.)MO a(Y).wO�OMQOOU0 w.:i a0B(Y).m3�omo 80mo8.:ic.8)03ob �0Q(Y).M.)c.8)(Y).MO.'.>; 
0.6) a08(Y).806ooomo �(Y).oOJOU.'.> W.'.> 0M(Y).oM.'.>80MQOOU �00(Y).M0Q(Y).MO.'.>; 

o) 0M0b080G600M(Y). UQM'C.JOO'C.JM'C.J�O QMffiO'C.J�ooo.'.>: 
0.0) u.'.>aoG6ooM(Y).-ood6o3'C.JMO 06<z3(Y).Ma.:i8oou 0.'.>68('1.<Bo�oo.'.>."; 

o) Bo-6 B'C.Jb�ob Bo-7 '3'C.J6doob ,,o" d303'C.J5doo �0a(Y).80�oowou ooBwo0o MQW.:>dGoom: 

,,o) U.'.>J'C.Jffi0MO 'C.J'l3�0008(Y).bo�ooob 30cgom 'C.)6030Mbooooob .:icg806obc.8)M0GOOU 
bo�aa(2306o�b 06bc.8)oo'CJOOU 0QMU(Y).fo�ocg06 w0b06oofow \70M'C.JW006b: 

0.0) b080G600M(Y). 8'C.)O.'.>(Y).OOU W.'.>MoOO o6bc.8)oo'CJOOb WOMOdO(Y).MOU a(Y).0woo�ob 
J.'.>6cgocg0<.8)'C.)M0b, M(Y).80�00 03808C"l'l30�oob am03.'.>MO .'>5 'CJ'l3MC'lUO aoG6ooMo 
m.:i6.:i80MMB�obm3ob w0w0o6o� a(Y).mb(Y).36oob; 
o.o) b0<z3ofo6b(Y).-U.'.>8Q'C.)M6[j(Y). w0Mo00 o6bc.8)oo'CJOOU WOMOdO(Y).MOb a(Y)..'>Q?oO�ob 
306wow06'CJM0b; 
O.o) b\)03�'C.)�O awo36ob 306wow.:>6'CJM0b M(Y).Bo�oG 03808C"l'l30�QOU 8m.'.>30MO, 'CJ'l3MC'lUO 
.:>6 aoG600MO m0fo80MC"l8�obm3ob cg0cgao60� a(Y).mbM36oob.". 

2. .'.>(25ocl6'C.)�O 00w0v83000�Q00 w0b08<.8)30Goo�0w \70Mocgoo6C"lb bboJ - 03060 
x030bocl3o�ob b0bo�(Y).OOU moo�obob b0bo�8\7o'l3(Y). 'C.)6030Mbooooob 
\7.:iMaC"la0wo05�(Y).oom u003(Y).b. 
3. \)ofoacgoo.:iMo cg.:>cgc{J60�000 w00600MOUOO'C.J�O 00MOU aooM aooa�oo0 o.'.>U0�03MWOU 
306M68cgoo�C"lOOO) cg.:>cgc{J60�0 vobom a0�0clo oob3�ob cg(:?ocg06 I m3ob 30cg0clo d· 
moo�obob b0d0�0d(Y). b.:ib.:i8.:>Mm�(Y).clo (8ob.:i8.:>Mmo: d· moo�obo, cg03om 0(280006oo�ob 
t>oo3�. ao-12 3o�M800Mo, �06). 
�- \}ofo8cgoo0MQ Q?.'.>Woo60�000 a0�000 003ocgob 306M68cgoo�C"lOOm w0woo60�0 
vobom. 



5. (gQO';'.'.)�QOOU ao-3 8';'.'.Jb�ob 00030� 0';'.'.)50000 oob00060 G3�0�QOO a0�.)00 003oc:gob 
,p50158c:goo�(').000) o.'.>m30�obvo5oo';'.'.)�O b030163';'.'.)MU('). m0fo8c:goo(').oooob c:g0b030300�0<:g 
J(').5J';'.'.)Mbob �0000ooob 8o'b6ooob0m3ob (g.'.> J(').5J';'.'.)MUOb OQ(gOoooob a.)�.)00 
oob3�obm0fo30. 

oOMMoO 00CVJ30ooao 
0odoM0o 
030�080';'.'.)MO b0l\}Mb 0).) 8x_�M80MQ 



N 22516/10 22516-10-3-201911181753
18/11/2019

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 

წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა

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 „თ2“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ „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“ 
აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის №135/2019 დადგენილებას. 

დანართი: 3 გვერდი

გიორგი შარვაშიძე



რექტორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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N 22515/10 22515-10-3-201911181753
18/11/2019

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 

წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა

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 „ღ“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ “საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ცოდნის გადაცემისა და 
ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ” 
აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №135/2015 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის 
№136/2019 დადგენილებას. 

დანართი: 1 გვერდი

გიორგი შარვაშიძე



რექტორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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N 22791/10 22/11/2019

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარეს
პროფესორ მამუკა მარგველაშვილს

ბატონო მამუკა,

გთხოვთ, წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე განიხილოთ საკითხი ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის 
დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (თან ერთვის).

პატივისცემით,

ლაშა საღინაძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობით საბჭოს 

გთხოვთ,  მიმდინარე წლის 25 ნოემბერს დაგეგმილ წარმომადგენლობითი საბჭოს 
(სენატის) დღის წესრიგში განიხილოთ სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის 
დებულებაში შესატანი ცვლილებები.

განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ სტუდენტური სერვისების 
განვითარება უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
შემადგენელი ნაწილია. სტუდენტთა სერვისების ეფექტურობის უზრუნველყოფის 
მიზნით იგეგმება შემდეგი სტრუქტურული ცვილებები: სტუდენტთა კარიერული 
განვითარების ცენტრის ფუქნციები სტუდენტებისათვის დასაქმების შესაძლებლობების 
განვითარებასთან ერთად ფართოვდება იმ ტიპის საქმიანობებით, რომელიც (კარიერული 
განვითარება, სისტემატური ტრენინგები, პროფორიენტაცია და ა.შ.) მიმართული იქნება 
უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის ეფექტური სერვისების შეთავაზებაზე. 
სტუქტურულად ცენტრის შემადგენლობაში მატერიალური რესურსების 
დეპარტამენტიდან გადმოდის სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის განყოფილება, 
რომლის მიზანია სტუდქალაქში მცხოვრები სტუდენტებისათვის ეფექტური სერვისის 
შეთავაზება და კამპუსის ცხოვრების განვითარება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 
აღნიშნული სტუქტურული ცვლილებები ხორციელდება არსებული ადამიანური და 
მატერიალური რესურსებით და არ მოხთოვს დამატებით დანახარჯებს.

ცენტრის ახალი მიზნებიდან და ფუქნციებდიან გამომდინარე ცვლილება შედის ცენტრის 
დასახელებაში და ჩამოყალიბდება სტუდენური სერვისების და კარიერული 
განვითარების ცენტრი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცენტრის დებულებაში ცვლილებების მოცულობის 
გათვალისწინებით მიზანშეწონილად ჩაითვალა ცენტრის დებულების ახალი რედაქციით 
დამტკიცება. რაც შეეხება თანმდევ ღონისძიებებს - ცენტრის ფუნქციური დატვირთვის 
გაფართოება იწვევს სხვა სამართლებრივ აქტებში ცვლილებების აუცილებლობასაც (მაგ.: 
საშტატო განრიგი, სამუშაოთა აღწერილობები), თუმცა შესაბამისი ცვლილებების 
შინაარსისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს კომპეტენციიდან გამომიდნარე ცენტრის 
დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცებასთან ერთად საბჭოს სხდომაზე მისაღებია 
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტისა და სასწავლო პროცესის მართვის 
დეპარტამენტის დებულებების ცვლილებების პროექტები, ხოლო სხვა თანდევი 



ღონისძიებები გატარდება უნივერისტეტის მართვის სხვა ორგანოების მიერ, შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულების წარდგინებით, წარმომადგენლობით საბჭოს მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

დანართი #1 ცვლილება სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის დებულებაში 
(გვ. 7)

დანართი #2 ცვლილება სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულებაში (გვ. 
1)

დანართი #3 ცვლილება მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
დებულებაში (გვ. 1)

პატივისცემით,

ლაშა საღინაძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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სსიპ –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს სპიკერს ბატონ ვლადიმერ მარგველაშვილს

ბატონო ვლადიმერ,

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წესდების 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ განიხილოთ ქ. თბილისში, 
კოსტავას ქ. N5-ში მდებარე შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
შენობის (საკადასტრო კოდი N01.15.03.028.001) ნაწილის (მეოთხე სართული სრულად - 
ფართი 596,40 მ2 და მესამე სართულის ნაწილს - ფართი 377,40 მ2) ა(ა)იპ ათასწლეულის 
ფონდისათვის უსასყიდლო სარგებლობის ფორმით, 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 
გადაცემის საკითხი. 

დამატებით გაცნობებთ, რომ ხსენებული ფართი უნივერსიტეტის მიერ, 2014 წლის 
30 ოქტომბრიდან, სარგებლობის უფლებით გადაცემული იყო სსიპ „ათასწლეულის 
გამოწვევის ფონდი საქართველოსათვის“.

დანართი: 5 ელ. ფაილი.

პატივისცემით,

ლაშა საღინაძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდის (ს/ნ 402144167)
 (აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე)
 მის: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N5
  

სსიპ - ივანე ჯავახშვილის სახელობის
 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  
 

 

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში (შემდეგში - "სააგენტო") შემოსული თქვენი 2019
წლის 16 ოქტომბრის N 2019-10/02, N 2019-10/03 და 23 ოქტომბრის N 2019-10/13 განცხადებების პასუხად,
რომლითაც მოთხოვნილია სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA -
Georgia) სარგებლობაში არსებული უძრავი (ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N5, IV სართული სრულად და
III სართულის ნაწილი, ს/კ N01.15.03.028.001) და მოძრავი ქონების (ავტოსატრანსპორტო საშუალება ტოიოტა
პრადო, სახელმწიფო ნომრით GZG - 252, საიდენტიფიკაციო ნომერი JTEBU29J305130650)  უსასყიდლოდ
სარგებლობაში გადაცემა, გაცნობებთ, რომ სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა
(MCA-Georgia) და სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის 25.10.2019 წელს გაფორმებული
მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადმობარებული იქნა ავტოსატრანსპორტო საშუალება ტოიოტა
პრადო, სახელმწიფო ნომრით GZG - 252, საიდენტიფიკაციო ნომერი JTEBU29J305130650.

ამასთან, N01.15.03.028.001 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონებიდან თქვენს
დაინტერესებაში არსებული ფართის პირველად მოსარგებლეს, "სახელმწიფო, აფხაზეთის ან აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან საჯარო სამართლის
იურიდიული პირისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
მიმართვის წარდგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე"
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N302 დადგენილებით დამტკიცებული წესის
შესაბამისად წარმოადგენდა სსიპ - ივანე ჯავახშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, საკითხის შემდგომი განხილვის მიზნით, განცხადებებზე დამატებით
წარმოსადგენია სსიპ - ივანე ჯავახშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანხმობა.

 
აღნიშნული წერილი არ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ დაპირებას, შესაბამისად არ წარმოშობს

აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვალდებულებას.

 

 

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარე

გიორგი დუგლაძე
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MES 3 19 01414383
18/10/2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს

 
 
 
   გაცნობებთ, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროში განსახილველად შემოვიდა ა(ა)იპ ათასწლეულის ფონდის 2019 წლის 16
ოქტომბრის N2019-10/01 წერილი (სამინისტროში რეგისტრაციის N1400754 16.10.19.),
რომელიც ეხება უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებულ შენობაში ფართის გამოყოფის
საკითხს.
   გიგზავნით ზემოაღნიშნულ კორესპონდენციას (იხ. დანართი). გთხოვთ, შეისწავლოთ და
მოგვაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია/პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით.
 
 

ადმინისტრაცია
დეპარტამენტის უფროსი
სამსონაძე გრიგოლ



N 21417/10
01/11/2019

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორს, ბატონ გიორგი შარვაშიძეს 

საქარველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპოტის სამინისტროს  
2019 წლის 18 ოქტომბრის  MES 3 19 01414383 წერილის პასუხად, რომელშიც საუბარია  
ა(ა)იპ  ათასაწლეულის ფონდის მიერ სამინისტროსთვის 2019 წლის 16 ოქტომბერს 
გაგზავნილი N2019-10/01 წერილის შესახებ, უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებულ 
შენობაში ფართის გამოყოფის თაობაზე, გაცნობებთ რომ თსუ შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი თანახმაა  მერაბ კოსტავას ქ. #5-ში 
მდებარე ინსტიტუტის შენობის მესამე სართულის ნაწილი და მეოთხე  სართული  
სრულად,  უსასყიდლო სარგებლობაში გადაეცეს ა(ა)იპ  ათასაწლეულის ფონდს, 2023 
წლის ბოლომდე.

ირმა რატიანი

დირექტორი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
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