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დანართი №1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე
სამეცნიერო ერთეულის - ქრისტიანული აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
(შემდგომში - „უნივერსიტეტი“) ქრისტიანული აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრი
(შემდგომში - „ცენტრი“) წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულს.
2. ცენტრი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელობს საქართველოს
კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა
და წინამდებარე დებულებით.
3. ცენტრს აქვს ბლანკი უნივერსიტეტის გერბის გამოსახულებით, რომლის გამოყენება
ხდება ცენტრის ხელმძღვანელის (შემდგომში - ,,დირექტორი”) მიერ უნივერსიტეტის
სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით.
4. ცენტრის ყოველწლიური საქმიანობის შედეგები კალენდარული წლის განმავლობაში
ერთხელ წერილობით წარედგინება უნივერსიტეტის რექტორს.

მუხლი 2. ცენტრის მიზნები და უფლებამოსილება

1. ცენტრის ძირითადი მიზნებია:
ა) მუშაობა ინტერდისციპლინურ, მოკლე და გრძელვადიან, ჯგუფურ და ინდივიდუალურ
კვლევით პროექტებზე, რომლებიც ფოკუსირებული იქნებიან აქტუალური პრობლემების
სხვადასხვა კუთხით გაშუქებაზე; საქართველოს ადგილის გამოკვეთა ქრისტიანული
აღმოსავლეთის კონტექსტში; მისი წარმოჩენა გლობალური სამყაროს ნაწილად და, ამავე
დროს, მისი თვითმყოფადობის წინა პლანზე გამოტანა;
ბ) საერთაშორისო და ადგილობრივი საზოგადოების ინტერესის აქტუალიზება
საქართველოს, როგორც ქრისტიანული აღმოსავლეთის უძველესი და მნიშვნელოვანი
ნაწილისადმი, მისი როლისადმი ამ ისტორიულ ერთობაში;
გ) უნივერსიტეტის ქცევა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევების ცენტრად, რომელიც
ერთმანეთთან დააკავშირებს ისეთ დარგებში მოღვაწე ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს,
როგორებიცაა: ქართველოლოგია, ბიზანტინისტიკა, არმენოლოგია, ებრაისტიკა,
არამეისტიკა, ასირიოლოგია, მედიევისტიკა და მის სფეროში შემავალი დარგები:
ხელოვნებათმცოდნეობა, არქეოლოგია, ისტორია, მუსიკათმცოდნეობა, სოციოლოგია,
სამართალმცოდნეობა, პოლიტოლოგია, მედიცინა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ისტორია;
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დ) სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა დაინტერესება ქრისტიანული აღმოსავლეთის
კვლევებით და მათი აქტიური ჩაბმა ცენტრის მუშაობაში, რაც უზრუნველყოფს
კვალიფიციური კადრების უწყვეტობას გრძელვადიან პერსპექტივაში.

მუხლი 3. ცენტრის სტრუქტურა

1. ცენტრის მართვის ორგანოებია ცენტრის საბჭო და ცენტრის დირექტორი. ცენტრისათვის
ასევე გათვალისწინებულია კოორდინატორის თანამდებობა.
2. ცენტრის საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 7 წევრით.
ცენტრის საბჭოს შემადგენლობას ცენტრის დირექტორის წარდგინებით ბრძანებით
ამტკიცებს უნივერსიტეტის რექტორი.
3. ცენტრის საბჭო:
ა) განსაზღვრავს ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს;
ბ) განიხილავს და ამტკიცებს კვლევით პროექტებს;
გ) განიხილავს და აფასებს გაწეულ სამუშაოს;
დ) საბჭო იკრიბება რეგულარულად დირექტორის მოწვევით.
4. ცენტრს ყოველდღიურ საქმიანობას უძღვება და ცენტრს ხელმძღვანელობს დირექტორი,
რომელსაც ირჩევს ცენტრის საბჭო და ამტკიცებს რექტორი 3 წლის ვადით.
5. ცენტრის დირექტორი აირჩევა ცენტრის საბჭოს სხდომაზე, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, ღია კენჭისყრით, დამსწრე წევრთა ხმათა უმრავლესობით. დირექტორის
კანდიდატურის დასახელების უფლებამოსილება აქვს ცენტრის საბჭოს წევრსა და
უნივერსიტეტის რექტორს.
6. ცენტრის დირექტორი:
ა) ზედამხედველობას უწევს ცენტრის საქმიანობას;
ბ) კოორდინაციას უწევს ცენტრში გაერთიანებულ სამეცნიერო პროექტებს;
გ) ახორციელებს ცენტრის კავშირებს უნივერსიტეტის გარეთ - როგორც ადგილობრივ
სამეცნიერო ინსტიტუციებთან, ისე საზღვარგარეთის სამეცნიერო ცენტრებთან;
დ) მოიზიდავს კადრებს;
ე) დირექტორი ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორისა და ცენტრის საბჭოს
წინაშე, რა მიზნითაც მათ წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ.
7. ცენტრის დირექტორს საქმიანობის განხორციელებაში დახმარებას უწევს
კოორდინატორი.
8. კოორდინატორი:
ა) კოორდინატორი უზრუნველყოფს ცენტრის კოორდინირებულ მუშაობას;
ბ) კოორდინირებას უწევს ცენტრისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრების
თანამშრომლობას;
გ) კოორდინირებას უწევს ცენტრის საქმიანობაში სტუდენტების ჩართულობას;
დ) კოორდინირებას უწევს ცენტრსა და სხვადასხვა ფონდებთან ურთიერთობებს;
ე) ქმნის ცენტრის მუშაობისათვის საჭირო ინფორმაციულ ბაზას.
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მუხლი 4. ცენტრის ქონება და დაფინანსება

1. თავის ფუნქციათა განსახორციელებლად ცენტრს უნივერსიტეტის მიერ განკარგულებაში
გადაეცემა შესაბამისი უძრავი და მოძრავი ქონება.
2. ცენტრის დაფინანსების წყაროებია:
ა) გრანტებით მიღებული შემოსავალი;
ბ) შემოწირულობები;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები.
3. ცენტრის საქმიანობით მოზიდული სახსრები ხმარდება ცენტრის ამ დებულებით
განსაზღვრულ მიზნებს.

მუხლი 5. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

ცენტრის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები

1. იმ შემთხვევაში თუ ცენტრი მისი შექმნიდან 3 წლის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს
წინამდებარე დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დაფინანსების
მოპოვებას იგი ჩაითვლება ავტომატურად ლიკვიდირებულად.
2. ცენტრის პირველი დირექტორი ინიშნება რექტორის მიერ, დირექტორის წინამდებარე
დებულებით გათვალისწინებული წესით დამტკიცებამდე.
3. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა ცენტრის
რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის სხვა შემთხვევები და პროცედურა რეგულირდება
მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


