
 
 

                 ინფორმაცია იმ ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, 

რომლებიც დადგენილია ან რომელთა გადახდევინებაც ხდება 
 

1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელ განყოფილებაში უცხოელ მსმენელთათვის ინგლისურ ენაში 

მომზადების რვათვენახევრიანი კურსის საფასური შეადგენს 2250 ლარს (ბრძ. 

#119/02-01 11.10.2013წ) 

 

2.  სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების 

ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელ განყოფილებაში უცხოელ 

მსმენელთათვის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მომზადების 

რვათვენახევრიანი კურსის საფასური შეადგენს 2250 ლარს (ბრძ. #120/02-01 

11.10.2013) 

 

 

3.  სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების 

ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელ განყოფილებაში ერთიანი ეროვნული 

გამოცდებისთვის თითოეულ საგანში მომზადების რვათვენახევრიანი კურსის 

საფასური 2013-2014 სასწავლო წლისთვის შეადგენს (ბრძ #121/02-01 11.10.2013) 

ქართული ენა და ლიტერატურა-700 ლარი  

ზოგადი უნარები-700 ლარი 

უცხო ენა-700 ლარი 

მათემატიკა-700 ლარი 

საქართველოს ისტორია-700 ლარი 

ფიზიკა-700 ლარი 

ქიმია-700 ლარი 

ბიოლოგია-700 ლარი 

გეოგრაფია-700 ლარი  

 

 სამი  საგნის არჩევის შემთხვევაში აბიტურიენტის მომზადების წლიური 

საფასური განისაზღვრება  საერთო  ღირებულების 95%-ის ოდენობით. 



 ოთხი  საგნის არჩევის შემთხვევაში აბიტურიენტის მომზადების წლიური 

საფასური განისაზღვრება  საერთო  ღირებულების 90%-ის ოდენობით. 

     

4. სსიპ ივ. ჯავახიშვილის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების     

ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერtიფიკატო კურსის 

“ოფიციალური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები“ ღირებულება თითოეული 

მსმენელისaთვის გადასახდელი განსაზღვრულია 80 ლარი (ბრძ #135/02-01  

05.11.2013) 

 

5. სსიპ ივ. ჯავახიშვილის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების   

ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერtიფიკატო კურსის 

“სწავლის უნარ-ჩვევები“ ღირებულება თითოეული მსმენელისaთვის  

გადასახდელი განსაზღვრულია 80 ლარი (ბრძ #136/02-01 15.11.2013) 

 

6. სსიპ ივ. ჯავახიშვილის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების 

ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერtიფიკატო კურსის 

„ბიზნესის ადმინისტრირება“ თითოეული მსმენელისთვის გადასახდელი 

განსაზღვრულია 250 ლარი (ბრძ #161/02-01 18.12.2013) 

 

7.   სსიპ ივ. ჯავახიშვილის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების 

ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერtიფიკატო კურსის    

„ინტეგრირებული მარკეტინგული   კომუნიკაციები”, თითოეული 

მსმენელისთვის გადასახდელი განსაზღვრულია 220 ლარი (ბრძ #167/02-01 

30.12.2013) 

 

8. სსიპ ივ. ჯავახიშვილის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების 

ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების trening-კურსის 

„საზოგადოებასთან ურთიერთობა”, ღირებულება თითოეული მსმენელისთვის 

გაnsazRvrulia 200 ლარი (ბრძ #168/02-01  30.12.2013) 

 

8-1. სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თსუ თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის 

კურსის  ღირებულება შეადგენს  150 ლარს (ბრძ #168/02-01  30.12.2013) 

 

9.  სსიპ ივ. ჯავახიშვილის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების 

ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერtიფიკატო კურსის 



„საზოგადოებასთან ურთიერთობის“ თითოეული მსმენელისთვის 

გადასახდელი განსაზღვრულია 400 ლარი (ბრძ #169/02-01 30.12.2013) 

 

9-1. სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თსუ თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის 

კურსის ღირებულება შეადგენს  350 ლარს(ბრძ #169/02-01 30.12.2013) 

 

10. ბაგების სტუდქალაქის #1-2-3 კორპუსებში მცხოვრებ პირთა საცხოვრებელი 

ბინით სარგებლობის ტარიფებია: (ბრძ #201/02-01 06.09.2010) 

ერთი სტუდენტისaთვის თვეში 30 ლარი,  

სტუდენტი,  რომელიც ცხოვრობს სტუდენტ დედ-მამიშვილთან ერთად თვეში 

გადაიხდის 50 ლარს, 

თანამშრომლებისთვის-თვეში 50 ლარი. 

 

11. თანამედროვე ცეკვის შემსწავლელ სექციაში სწავლის საფასური განისაზღვრება 

ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით (ბრძ #105/02-01 18.09.2013) 

 

12. ქართული ცეკვის შემსწავლელ სექციაში სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს 

(ბრძ #44/02-01 24.03.2011) 

 

13.   მოiჯარეები, რომლებიც ყოველთვიურად იხდიან იჯარiს Tanxas: ლელა გვაზავა-

1562.25 ლარი, ნათელა მელაძე-200 ლარი, ადვესა შპს-1401.84 ლარი, ზაზა კაცაძე-

4929.43 ლარი, ნოდარ იოსელიანი ფ/პ-8267 ლარი,  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


