
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი №8 

 ქ. თბილისი                                                                                                           2018 წლის 3 დეკემბერი 

 

სხდომას ესწრებოდნენ წარმომადგენლობითი საბჭოს  წევრები:  

1. აბესაძე ნინო 2. კაკულია ნაზირა 3. ხოხობაია მერაბი 4. სახვაძე საბა 5. სიამაშვილი ირაკლი 6. 

ბერაძე თამარი  7. ჯაფოშვილი გიორგი 8. ლაშხი თამარი 9. არჩვაძე ნათელა 10. თუთბერიძე 

ბეჟანი 11. მაჭავარიანი ლია 12. გეგჭკორი არნოლდი 13. მუკბანიანი ომარი 14. ჩხაიძე სიმონი 15. 

ბილისეიშვილი გიორგი 16. ონიანი ლუკა 17. ტაბატაძე გიორგი 18. თუმანიშვილი გიორგი 19. 

ივანიძე მაია 20. გარიშვილი მარინა 21.  ყალიჩავა კობა 22. კვირიკაშვილი  ბახვა 23. ონიანი 

ირაკლი 24. თურმანიძე ლუკა 25. ჯავახიშვილი არჩილი  26. მარგველაშვილი ვლადიმერი 27. 

ქიტუაშვილი თინა  28. ჩხაიძე ზურაბი 29. უმფრიანი ლერი 30. ჩართოლანი ანა 31. გოგსაძე 

გიორგი 32. ჭალაგანიძე ნინო 33. ბებერაშვილი ელენე 34. გაბაშვილი ალექსანდრე 35. ჩიტაია 

დაჩი 36. ჟვანია ირინე 37. ცანავა ქეთევანი 38. თოფურია სალომე 39. ლორია კახაბერი 40. მიხეილ 

ბახტაძე 41. ბჟალავა ელისაბედი 42. რუსეიშვილი მანანა 43. ოთხმეზური გიორგი 44. 

ვარდოშვილი ეკა 45. თაბუაშვილი აპალონი 46. თვალაძე მარიამი 47. ცოფურიშვილი ნიკოლოზი 

48. კეჟერაშვილი შოთა 49. ღარიბაშვილი ირაკლი 50. სუმბაძე ციური 51. გვანცელაძე გვანცა 52. 

ცქიტიშვილი თემური  53. ახალბედაშვილი ლალი 54. კაკულია ეთერი 55. ხუციშვილი მარინე 56. 

ნემსაძე ადა 57. რუხაია მიხეილი (დანართი 1) 

სხდომაზე დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრები: 1. შარვაშიძე გიორგი  2. ამირანაშვილი 

ავთანდილი 3. ანანიშვილი ნათელა 4. გონაშვილი ვასილი 5. ზაუტაშვილი მარინე 6. კვინიკაძე 

მურმანი 7. კუხიანიძე ალექსანდრე 8. ლობჟანიძე გია  9. მექვაბიშვილი ელგუჯა 10. 

ოკრიბელაშვილი ნინო  11. სილაგაძე ავთანდილი 12. ფერაძე გოჩა 13. ფურთუხია ომარი 14. 

ქურდაძე ირინე 15. ყულიჯანაშვილი აკაკი 16. შავლაყაძე ნუგზარი 17. ცაგარელი ზურაბი 18. 

ხუსკივაძე მამუკა 19. წერეთელი მარი 20. ყარალაშვილი თამაზი 21. ხარშილაძე ირმა 22. 

შენგელია თემური  23. შანიძე რევაზი 24. ქიტიაშვილი ანასტასია (დანართი 2) 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერმა, ვლადიმერ მარგველაშვილმა წარმომადგენლობით 

საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა დღის წესრიგი, მცირედი შესწორებით, კერძოდ, საბჭოს 

წევრებისათვის გადაგზავნილი სავარაუდო დღის წესრიგის მე-14 საკითხს („სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო 

ერთეულის - „ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის“ შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 29 იანვრის №5/2013 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2018 წლის 12 ნოემბრის №222/2018 დადგენილების დამტკიცება) 

ნაცვლად თამარ ბერიშვილისა წარმოადგენს კობა ყალიჩავა. შესასაბისად, აღნიშნული 

შესწორების  გათვალისწინებით კენჭისყრაზე დაისვა დღის წესრიგი შემდეგი სახით: 



 

 

1.სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივნის არჩევა (მომხსენებელი: ვლადიმერ მარგველაშვილი) 

2. “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - საქართველოს სამეზობლო კვლევის ინსტიტუტის შექმნისა 

და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის  №30/2014 

დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 

ივლისის №186/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა) 

3.“სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - გეოინფორმაციული სისტემების ლაბორატორიის 

შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 აპრილის  

№43/2016 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 30 ივლისის №187/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა) 

4.“სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის“ გაუქმებისა და  “სსიპ - 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

სამეცნიერო ერთეულის - კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №61/2018 დადგენილების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის №188/2018 დადგენილების 

დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა).  

5.სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ 

დოლბაია)  

6.სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულეტეტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება 

(მომხსენებელი: ვაჟა ტრაპაიძე) 

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

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - სამრეწველო 

ინოვაციების ლაბორატორიისა და ბიზნეს ინკუბატორის შექმნისა და დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის  №135/2015 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 24 სექტემბრის №204/2018 

დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნათელა ლაცაბიძე) 

8.“სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეულის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის მიხეილ ნოდიას 



სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დამტკიცების შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 

ნოემბრის №131/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 12 ნოემბრის №223/2018  დადგენილების დამტკიცება (მომსხენებელი: ჯემალ ქირია) 

9. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

სამეცნიერო ერთეულის - ესპანური სამართლის შესწავლის ინსტიტუტის შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 ივნისის №51/2014 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის 

№220/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა) 

10. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეულის - პორტუგალიური ენისა და კულტურის ცენტრის შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 მარტის №49/2013 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის 

№219/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებლი: არჩილ კუკულავა) 

11. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-

ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 9 მარტის №35/2015 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №218/2018 დადგენილების 

დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა) 

12. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეულის - ქუთაისის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის №61/2014 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №217/2018 

დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა) 

13. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

სამეცნიერო ერთეული - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების კვლევის 

ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 

სექტემბრის №95/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 12 ნოემბრის №221/2018 დადგენილების დამტკიცება. (მომსხენებელი: არჩილ კუკულავა) 

14. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

სამეცნიერო ერთეულის - „ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის“ შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 29 იანვრის №5/2013 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2018 წლის 12 ნოემბრის №222/2018 

დადგენილების დამტკიცება (მომსხენებელი: კობა ყალიჩავა) 

15. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციზე თანხმობის გაცემა 

(მომხსენებლი: არჩილ კუკულავა) 

 



16. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სარგებლობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად გადაცემაზე თანხმობის გაცმა (მომხსენებლი: 

არჩილ კუკულავა) 

 

17. სხვადასხვა 
 

  

დღის წერიგი დამტკიცდა ერთხმად. 

 

1.წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერმა, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივნის თანამდებობაზე 

წარმოადგინა სენატის სამდივნოს უფროსის გიორგი ჩაკვეტაძის კანდიდატურა. 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა. 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მდივნად არჩეული 

იქნას გიორგი ჩაკვეტაძე. 

 

2. მომხსენებელმა, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა არჩილ კუკულავამ საბჭოს წინაშე 

დასამტკიცებლად წარმოადგინა “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის  №30/2014 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის 

№186/2018 დადგენილება  და აღნიშნა, რომ დღის წესრიგის მე-2, მე-3 და მე-4 საკითხები 

იდენტურია, ვინაიდან ისინი ეხება, დამხმარე სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ერთეულების 

გაუქმების საკითხს და სამივე შემთხვევაში მიზეზი არის ის, რომ ზემოთხსენებული 

ინსტიტუტები გადადის თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

შემადგენლობაში. ერთ-ერთი მომდევნო საკითხი, აქედან გამომდინარე არის სწორედ 

აღნიშნული ფაკულტეტის დებულების დამტკიცება. ამასთან აღნიშნა, რომ საკითხებს ცალ-

ცალკე უნდა ეყაროს კენჭი, ვინაიდან აკადმიური საბჭოს მიერ მიღებულია დამოუკიდებელი 

დადგენილებები თითუეული ინსტიტუტისათვის. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  



 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - 

საქართველოს სამეზობლო კვლევის ინსტიტუტის შექმნისა და დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის  №30/2014 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის 

№186/2018 დადგენილება (დანართი №3) 

 

3. მომხსენებელმა, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა არჩილ კუკულავამ საბჭოს წინაშე 

დასამტკიცებლად წარმოადგინა “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - გეოინფორმაციული 

სისტემების ლაბორატორიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური 

საბჭოს 2016 წლის 14 აპრილის  №43/2016 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის №187/2018 დადგენილება. 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - 

გეოინფორმაციული სისტემების ლაბორატორიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 აპრილის  №43/2016 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის 

№187/2018 დადგენილება (დანართი №4) 

4. მომხსენებელმა, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა არჩილ კუკულავამ საბჭოს წინაშე 

დასამტკიცებლად წარმოადგინა “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - კონფლიქტოლოგიის 

ინსტიტუტის“ გაუქმებისა და  “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №61/2018 

დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 

ივლისის №188/2018 დადგენილება. 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 



წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - 

კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის“ გაუქმებისა და  “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - 

კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 19 თებერვლის №61/2018 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის №188/2018 დადგენილება (დანართი №5) 

5. თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თამარ დოლბაიას მიერ 

საბჭოს წინაშე წარმოდგენილი იქნა ფაკულტეტის დებულება. ქალბატონმა თამარმა 

ფაკულტეტის საბჭოს მიერ მიღებული ცვლილებები ფართოდ მიმოიხილა. გამომსვლელმა 

აღნიშნა, რომ ცვლილებათა უმეტესობა ძირითადად  რედაქციული და ტექნიკური ხასიათისაა. 

 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დებულება წარმოდგენილი ცვლილებებით. (დანართი №6) 

 

6. წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა თსუ ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულკტეტის დებულებაში განსახორციელებლი 

ცვლილება. როგორც მომხსენებელმა, ვაჟა ტრაპაიძემ აღნიშნა, ცვლილება  განპირობებულია იმ 

გარემოებით, რომ ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი მათემატიკურ განათლებაში და გამომდინარე აქედან, ცვლილება შედის 

ფაკულტეტის დებულების 35-ე მუხლში და ემატება აღნიშნული სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი. 

 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 



მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულეტეტის დებულებაში ცვლილება წარმოდგენილი სახით (დანართი №7). 

 

7. საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა  “საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეულის - სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიისა და ბიზნეს 

ინკუბატორის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 28 

დეკემბრის  №135/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 

2018 წლის 24 სექტემბრის №204/2018 დადგენილება. როგორც მომხსენებელმა, თსუ პერსონალის 

მართვის დეპარტამენტის უფროსმა ნათელა ლაცაბიძემ აღნიშნა, აკადემიური საბჭოს მიერ 

მიღებული დადგენილებით ცვლილება შევიდა დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის- 

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიიისა და ბიზნეს ინკუბატორის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ აკადემიური საბჭსოს შესაბამის დადგენილებაში და შეიქმნა ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო 

ერთეული - ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი, შესაბამისად დამტკიცდა აღნიშნული 

ცენტრის დებულება. როგორც გამომსვლელმა აღნიშნა, ცენტრი შეიქმა საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ინიციატივით. 

საკითხის ირგვლივ აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრება: ბეჟან თუთბერიძემ, 

არნოლდ გეგეჭკორმა. გამომსვლელები დაინტესესდნენ ცენტრის დაფინანსების საკითხით. 

როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, პირველი ერთი წლის განმავლობაში ცენტრის დაფინანსება 

განხორციელდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან. შემდგომ ეტაპზე დაფინანსების წყარო 

შეიძლება იყოს გრანტებითა და პროეტების საფუძველზე, მომსახურების გაწევის შედეგად 

მიღებული და სხვა კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები. 

 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეულის - სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიისა და ბიზნეს 

ინკუბატორის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 28 დეკემბრის  №135/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 24 სექტემბრის №204/2018 დადგენილება (დანართი №8). 

 



8. მომხსენებლის ჯემალ ქირიას მიერ სენატის წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა 

“სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეულის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის მიხეილ ნოდიას 

სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დამტკიცების შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 

ნოემბრის №131/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 12 ნოემბრის №223/2018  დადგენილება.  

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის 

დამტკიცების შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 ნოემბრის №131/2016 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 

ნოემბრის №223/2018  დადგენილება (დანართი №9) 

9. მომსხენელის, იურიდიული დეპარტამნეტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ საბჭოს 

წინაშე  დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ესპანური 

სამართლის შესწავლის ინსტიტუტის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 ივნისის №51/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №220/2018 დადგენილება. აღინიშნა, რომ 

ეს და მომდევნო საკითხები (გარდა „ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა“, სადაც 

სხვა ცვლილებებიც შედის) ერთგვაროვანი საკითხებია და შედის ტექნიკური ხასიათის 

ცვლილება, ანუ მიეთითება, რომ ინსტიტუტები სარგებლობენ, როგორც დადგენილია წესია, 

უნივერსიტეტის ერთიანი სახაზინო ანგარიშით. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ესპანური 

სამართლის შესწავლის ინსტიტუტის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ 



აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 ივნისის №51/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №220/2018 დადგენილება (დანართი 

№10). 

10. მომსხენელის, იურიდიული დეპარტამნეტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ საბჭოს 

წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - 

პორტუგალიური ენისა და კულტურის ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 მარტის №49/2013 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №219/2018 დადგენილება. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - 

პორტუგალიური ენისა და კულტურის ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 მარტის №49/2013 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №219/2018 დადგენილება 

(დანართი №11). 

 

11. იურიდიული დეპარტამნეტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ საბჭოს წინაშე 

დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 9 

მარტის №35/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 12 ნოემბრის №218/2018 დადგენილება. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 



2015 წლის 9 მარტის №35/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური 

საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №218/2018 დადგენილება (დანართი №12) 

 

12. იურიდიული დეპარტამნეტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ საბჭოს წინაშე 

დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - ქუთაისის სასწავლო 

ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 26 

ივნისის №61/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 12 ნოემბრის №217/2018 დადგენილება. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - 

ქუთაისის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური 

საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის №61/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №217/2018 დადგენილება (დანართი №13) 

 

13. იურიდიული დეპარტამნეტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ საბჭოს წინაშე 

დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა  „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეული - შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №95/2014 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის 

№221/2018 დადგენილება.  

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს  „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეული - შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №95/2014 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის 

№221/2018 დადგენილება (დანართი №14) 

 

14. წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა  „სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო 



ერთეულის - „ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის“ შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 29 იანვრის №5/2013 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2018 წლის 12 ნოემბრის №222/2018 დადგენილება. მომხსენებლმა 

კობა ყალიჩავამ სენატის წევრებს გააცნო ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა აღნიშნული 

ინსტიტუტის დებულებაში და შესაბამისად აისახა აკადემიური საბჭოს დადგენილებაში. 

საკითხზე აზრი გამოთქვა წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა ომარ მუკბანიანმა. 

 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - 

„ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 29 იანვრის №5/2013 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 2018 წლის 12 ნოემბრის №222/2018 დადგენილება (დანართი №15) 

15. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ, საბჭოს წინაშე 

წარმოდგენილი იქნა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციზე 

თანხმობის საკითხი.  

როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, უნივერსიტეტში მიმდინარეობს როგორც უნივერსიტეტის 

სარგებლობაში, ასევე საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი 

მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა, შემდგომში მისი განკარგვის მიზნით. აღინიშნა, რომ 

საბჭოს სდომაზე წარმოდგენილია ორი საკითხი, ერთი ეხება, იმ მატერიალური ფასეულობას, 

რომელიც უნივერსიტეტის საკუთრებაშია და მისი განმკარგავი არის უნივერსიტეტი და მეორე, 

ეს არის მატერიალური ფასეულობა, რომელიც უნიევრსიტეტის სარგებლობაშია და საბჭომ უნდა 

გასცეს თანხმობა, მისი ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად 

გადაცემაზე. 

საკითხის ირგვლივ აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: ბეჟან 

თუთბერიძემ, ომარ მუკბანიანმა, მარინა გარიშვილმა. როგორც ქალბატონმა მარინა გარიშვილმა 

აღნიშნა, მე-2 კორპუსში ამ მხრივ არასახარბიელო სიტუაციაა, საკითხი საჭიროებს რეაგირებას 

და გადაწყვეტას. აღინიშნა, რომ აღნიშნული ღონისძიებები ტარდება ყოველწლიურად, ამდენად 

საკითხის გადაწყვეტა უნდა მოხდეს კორპუსის ადმინისტრატორების, ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებლების და ყველა დაინტერესებული პირების ჩართულობითა და ერთობლივი  

ძალისხმევით.  

 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  



 

მიღებული გადაწყვეტილება: გაიცეს თანხმობა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური 

ფასეულობების რეალიზაციზე (დანართი №16) 

  

 

 

16. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ, საბჭოს წინაშე 

წარმოდგენილი იქნა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების ფინანსთა 

სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად გადაცემაზე თანხმობის გაცმის 

საკითხი. კერძოდ, არინიშნა, რომ საუბარია უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული 

მატერიალური ფასეულობების (შავი ლითონი სავარაუდო წონით 4478 კგ. და ფერადი ლითონი 

სავარაუდო წონით 10 კგ. - ალუმინი) ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 

განსაკარგავად გადაცემაზე. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: გაიცეს თანხმობა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული მატერიალური 

ფასეულობების ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად 

გადაცემაზე (დანართი №17). 

 

17. წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერმა, ვლადიმერ მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ 2016 

წლის მარტში სენატში შექმნილი იყო თსუ-ის წესდებაში ცვლილებების შეტანის მიზნით 

დროებითი სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ კახაბერ ლორია, ლევან 

გორდეზიანი და ბახვა კვირიკაშვილი. ვინაიდან, ბატონი ლევან გორდეზიანი ამჯერად არ არის 

წარმოდგენილი სენატში, ჯგუფი საჭიროებს შევსებას ან გადახალისებას. სპიკერმა აღნიშნა, რომ 

ასევე შესაძლებლია   დროებითი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის გაზრდა, საბჭოს 

გადაწყვეტილებით. საბჭოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს საბჭოს იგივე რაოდენობის დატოვებას, 

ხოლო წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა კახაბერ ლორიამ დასვა საკითხი, რომ მესამე 

წევრად არჩეულ იქნას წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი ვლადიმერ მარგველაშვილი. 

აღნიშნულ ინიციატივას მხარი დაუჭირა წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა ბახვა 

კვირიკაშვილმა.  

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 57 



წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: შეიქმნას უნივერსიტეტის წესდების ცვლილებების 

მომზადების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ 

მარგველაშვილი, კახაბერ ლორია და ბახვა კვირიკაშვილი.  

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი    ვლადიმერ მარგველაშვილი 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი    გიორგი ჩაკვეტაძე 
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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 23 დეკემბრის N9 სხდომის ოქმით დამტკიცებული 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 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 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 13 ნოემბრის 
ოქმი #13 გადაწყვეტილების საფუძველზე, 

შევიდეს შემდეგი ცვლილება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 23 დეკემბრის N9 ოქმით 
დამტკიცებული ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში:

ფაკულტეტის დებულების 35-ე მუხლს „ყ“ პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 
„შ“ პუნქტი: 

„შ) მათემატიკურ განათლებაში  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი“.

levani
Typewritten text
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი №8

levani
Typewritten text
დანართი №7
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დანართი №1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე
სამეცნიერო ერთეულის - ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის

დებულება

პრეამბულა

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე
სამეცნიერო ერთეულის - ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი იქმნება სსიპ -
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ინიციატივით.

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში „უნივერსიტეტი“ ან „თსუ“) ცოდნის გადაცემისა
და ინოვაციების ცენტრი (შემდგომში - „ცენტრი“) წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე
სამეცნიერო ერთეულს.

2. ცენტრი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით,
უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა და წინამდებარე დებულებით.

3. ცენტრი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს უნივერსიტეტის რექტორისა და
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე დაკისრებულ
მოვალეობებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.

მუხლი 2. ცენტრის მიზნები და ფუნქციები

1. ცენტრის მიზანია:

ა) ინოვაციური იდეების მუდმივი სტიმულირება მსოფლიოში აპრობირებული ისეთი
აქტივობებით, როგორებიცაა კრეათონი, ჰაკათონი, მეიკათონი და ა.შ.;

ბ) მეცნიერების კომუნიკაცია სოციალური მედიის გამოყენებით, მედიაში ექსპერტული
აზრის უნივერსიტეტთან ასოცირებისა და უნივერსიტეტში არსებული კვლევების
არასამეცნიერო წრეებისთვის სხვადასხვა გზით გაცნობის საშუალებით;



გ) ინოვაციური და ტექნოლოგიური იდეების განხორციელების მხარდამჭერი მსოფლიოში
აპრობირებული მექანიზმების განვითარება მაგ. პრე-აქსელერატორები, აქსელერატორები,
ინკუბატორები და ა.შ.;

დ) საერთო სამუშაო სივრცის შექმნა უნივერსიტეტის ბაზაზე, ფაბ ლაბის ეფექტური
მუშაობის უზრუნველყოფა, სერვისებისა და მომსახურების ხარისხის უწყვეტი განვითარება;

ე) უნივერსიტეტის სივრცეში ინოვაციური მეწარმეობის ეკოსისტემის შექმნა და განვითარება,
მათ შორის, ინოვაციური მეწარმეობის სწავლების დანერგვის გზით.

2. ცენტრის ფუნქციებია:

ა) რეაქტიული მეთოდებით იდეების სტიმულირების მექანიზმების შემუშავება;

ბ) კერძო ინვესტორებთან ურთიერთობა და საჯარო-კერძო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება;

გ) მეცნიერების კომუნიკაციის მექანიზმების შემუშავება;

დ) თსუ-ში არსებულ რესურსებზე (საერთო სამუშაო სივრცე, ფაბ ლაბი, პრე-აქსელერატორი,
ერთჯერადი ღონისძიებები) წვდომის მექანიზმების განვითარება;

ე) ინოვაციური და ტექნოლოგიური იდეების განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების
გამოვლენა და სამუშაოების დაგეგმვა;

ვ) იდეების განხორციელებისთვის რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა;

ზ) არსებული სერვისებისა და მომსახურების ხარისხის დახვეწა და განვითარება ხარისხის
მართვის მოდელის დანერგვის გზით (EFQM მართვის მოდელის დანერგვა);

თ) იდეის შეფასება, პოტენციალის გამოვლენა და შერჩევა ტექნოლოგიის
კომერციალიზაციის მიზნით;

ი) უნივერსიტეტის მეცნიერთათვის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაში დახმარების
გაწევა;

კ) კომერციალიზაციის პროცესის წარმართვაში მხარდაჭერა;

ლ) თსუ-ს ბაზაზე არსებული ფაბ ლაბის მართვა.

მუხლი 3. ცენტრის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა

1. ცენტრს ხელმძღვანელობს ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს
და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.

2. ცენტრის სხვა თანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ცენტრის ხელმძღვანელის წარდგინებით.



3. ცენტრის ხელმძღვანელის, დროებით არყოფნის შემთხვევაში, მის მოვალეობას დროებით
ასრულებს ცენტრის ერთ-ერთი თანამშრომელი ცენტრის ხელმძღვანელის დავალების
საფუძველზე, რექტორის ბრძანებით.

4. ცენტრის ხელმძღვანელის ფუნქციებია:

ა) ცენტრის სტრატეგიისა და ხედვის მომზადების უზრუნველყოფა და საჭიროებისამებრ
საკითხების შეთანხმებული კორექტირება, უნივერსიტეტის რექტორთან და უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ძირითადი ხედვისა და მიზნების კოორდინირება;

ბ) ჩამოყალიბებული სტრატეგიის შესაბამისად სამოქმედო გეგმების ფორმირების
უზრუნველყოფა;

გ) ცენტრის ბიუჯეტის დაგეგმვის უზრუნველყოფა, შემოსავლებისა და ხარჯვითი ნაწილის
სწორად განსაზღვრა;

დ) ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგი;

ე) ცენტრის წინაშე არსებული რისკების გამოვლენა და დროული გადაჭრის უზრუნველყოფა;

ვ) ცენტრის წინაშე წამოჭრილი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის უზრუნველყოფა და
აღმოფხვრა;

ზ) პარტნიორების ქსელის გაფართოება და მათთან ეფექტური ურთიერთობების წარმოება;

თ) პარტნიორების ქსელის გაფართოების მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა;

ი) პარტნიორებთან არაფორმალური ურთიერთობების განვითარება;

კ) ცენტრისთვის საინტერესო დაფინანსების წყაროების გამოვლენა და მუდმივად
თვალყურის დევნება;

ლ) გამოვლენილ დაფინანსების წყაროებზე პროექტების მაღალი ხარისხით შემუშავება და
გაგზავნა;

მ) მოძიებული ფინანსური რესურსების მიზნობრივად გახარჯვის უზრუნველყოფა;

ნ) დაფინანსებასთან დაკავშირებით უარის მიღების შემთხვევაში არსებული სიტუაციის
ანალიზი და გამომწვევი მიზეზების დადგენა;

ო) ცენტრის საჭიროებიდან გამომდინარე არსებული პარტნიორებისგან ფულადი
რესურსების მოძიება;

პ) ანგარიშის წარდგენა ყოველწლიურად, აგრეთვე ნებისმიერ დროს უნივერსიტეტის
რექტორისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დავალებით;



ჟ) უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციებისა და
მოვალეობების განხორციელება.

მუხლი 4. ცენტრის ქონება

თავის ფუნქციათა განსახორციელებლად ცენტრი სარგებლობს უნივერსიტეტის ქონებით.

მუხლი 5. ცენტრის ფინანსები

ცენტრის დაფინანსების წყაროებია:

ა) უნივერსიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი დაფინანსება ერთი წლის
განმავლობაში;

ბ) გრანტებისა და პროექტების საფუძველზე მიღებული შემოსავლები;

გ) მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლები;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიზნობრივად ცენტრისთვის
განკუთვნილი შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავლები;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა, მათ შორის, ეკონომიკური
საქმიანობით მიღებული შემოსავლები.

მუხლი 6. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

ცენტრის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

მუხლი 7. დებულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის წესი

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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N 24422/10 26/11/2018

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:

1. უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობების 
(შავი ლითონი სავარაუდო წონით 23596 კგ.) რეალიზაციის საკითხი;
2. უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების 
(შავი ლითონი სავარაუდო წონით 4478 კგ. და ფერადი ლითონი სავარაუდო 
წონით 10 კგ. - ალუმინი) ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 
განსაკარგავად გადაცემის საკითხი.

გთხოვთ, ხსენებული საკითხები შეიტანოთ წარმომადგენლობითი საბჭოს 
უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში.

დანართი: 1 ელექტრონული ფაილი.

პატივისცემით,

ნუნუ ოვსიანიკოვა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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N 24422/10 26/11/2018

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:

1. უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობების 
(შავი ლითონი სავარაუდო წონით 23596 კგ.) რეალიზაციის საკითხი;
2. უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების 
(შავი ლითონი სავარაუდო წონით 4478 კგ. და ფერადი ლითონი სავარაუდო 
წონით 10 კგ. - ალუმინი) ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 
განსაკარგავად გადაცემის საკითხი.

გთხოვთ, ხსენებული საკითხები შეიტანოთ წარმომადგენლობითი საბჭოს 
უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში.

დანართი: 1 ელექტრონული ფაილი.

პატივისცემით,

ნუნუ ოვსიანიკოვა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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