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სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანის ბრძანება 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 
№ 91/01-01,  16.04.2019 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) 
საუნივერსიტეტო დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2016 წლის 27 ოქტომბრის  სხდომაზე დამტკიცებული 
(ოქმი N7) „ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) 
საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის წესის“ საფუძველზე

ვბრძანებ

1. 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის საუნივერსიტეტო 
დაფინანსებიდან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) უნივერსიტეტის რექტორის 
ბრძანებით (№91/01-01,  16.04.2019)  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტისათვის გამოყოფილი  თანხა (36 165 ლარი) გაიცეს ამავე 
ფაკულტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთა სწავლის საფასურის 
დაფინანსებისათვის;

2. საუნივერსიტეტო   დაფინანსებისათვის  კანდიდატთა   შერჩევა   
განხორციელდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო 
დაფინანსებისთვის კანდიდატთა შერჩევის წესის შესაბამისად (იხ. დანართი);



3.  დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევა  განახორციელოს ფაკულტეტის 
საკონკურსო  კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ვალერიან  მელიქიძე  –  დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე 
ბ) თეონა მატარაძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 
გ) ელენე გელაშვილი – სასწავლო  პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
დ) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი
ე) გიორგი გოგსაძე – პროფესორი
ვ) იაგო კაჭკაჭიშვილი – პროფესორი
ზ) მალხაზ მაცაბერიძე – პროფესორი
თ) ხათუნა მაისაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) მედეა უშარაული – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი 
სპეციალისტი, კომისიის მდივანი

4. დაფინანსება არ შეეხება სახელმწიფო სამაგისტრო  გრანტისა და სხვა ტიპის 
გრანტით სრული დაფინანსების მქონე და დამატებითი სემესტრის სტუდენტს;

5. დაფინანსებისათვის სტუდენტთა განცხადებები  მიიღება   17 აპრილიდან  22 
აპრილის 14:00 საათის  ჩათვლით, VI კორპუსის  № 207 ოთახში 
(მაგისტრატურის განყოფილება);

6. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა (მაგისტრატურის 
განყოფილება)  უზრუნველყოს  დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების 
გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება.

7. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თამარ დოლბაია

დეკანი
ადმინისტრაცია



ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis studentTagan 

(bakalavriati/magistratura) sauniversiteto dafinansebisTvis kandidatTa 

SerCevis wesi 

 

 

1. sauniversiteto dafinanseba (bakalavriati/magistratura) iTvaliswinebs 

socialur  da  politikur  mecnierebaTa  fakultetis  magistraturis 

studentTa  swavlis safasuris semestrul dafinansebas. 

2. sauniversiteto   dafinansebisaTvis  kandidatTa   SerCeva   xorcieldeba 

studentTa akademiuri Sedegebis (yvela Cabarebul saganSi minimum 81 qulisa da 

metis saSualo ariTmetikuli), samecniero aqtivobebisa da  wina semestrSi 

Sesrulebuli  minimum 30 kreditis safuZvelze. 

3. yoveli semestrisTvis dasafinansebeli adgilebis raodenobisa da Tanxis 

zusti procenti, Tsu–dan gamoyofili Tanxis gaTvaliswinebiT, dadgindes 

fakultetis dekanis brZanebiT. 

4. akademiuri Sedegebisa da sxva aqtivobebis safakulteto reitinguli 

monacemebi daangariSdes 100 quliani  sistemiT: 

a) akademiuri moswreba - Sefasdeba 80 quliT, romelic gamoiTvleba studentis 

mier universitetSi wina semestrSi saswavlo kursebSi miRebuli qulebis 

saSualo ariTmetikulis gamoangariSebiT, romelic gamravldeba 80–ze da 

gaiyofa 100–ze. 

b) samecniero naSromebis gamoqveyneba - Sefasdeba maqsimum 10 quliT. CaiTvleba 

wina semestrSi gamoqveynebuli naSromebi. 

2 qula - publikaciebi qarTul an ucxour, beWdur an eleqtronul samecniero 

gamocemebSi; 

3 qula - publikaciebi qarTul an ucxour beWdur, an eleqtronul 

recenzirebad/referirebad periodul samecniero gamocemebSi. 

g) samecniero studentur konferenciebSi monawileoba - Sefasdeba maqsimum 10 

quliT CaiTvleba wina semestrSi Catarebuli konferenciebi. 

1 qula - saqarTveloSi Sesabamisi formaluri mxardaWeriT organizebul 

studentur sauniversiteto samecniero konferenciaSi monawileoba; 

2 qula - Tsu-s safakulteto da sauniversiteto studentur samecniero 

konferenciaSi monawileoba; 



3 qula – saerTaSoriso samecniero konferenciaSi monawileoba da Tsu–s 

safakulteto da sauniversiteto konferenciebSi gamarjveba. 

d) II semestris magistrants moeTxoveba mxolod konferenciaSi monawileoba 

e) III da IV semestris magistrants moeTxoveba rogorc konferenciaSi 

monawileoba, aseve samecniero statiis gamoqveyneba. 

5. I semestris studentis dafinanseba (programaze 1 adgili) ganxorcieldes 

samagistro programaze swavlis gagrZelebis msurvelTaTvis dawesebul 

specialobis gamocdaze miRebuli umaRlesi Sefasebis (aranakleb 81 qula)  

safuZvelze. 

6. dafinansebisaTvis kandidatTa SerCevas axorcielebs fakultetis sabWos mier 

damtkicebuli sakonkurso  komisia. 

7. sakonkurso komisia ixelmZRvanelebs studentis mier mowodebuli 

dokumentebiT. beWduri gamocemis SemTxvevaSi, studentma unda warmoadginos 

publikaciis asli, Tavfurclisa da sarCevis darTviT; konferenciaSi 

monawileobis SemTxvevaSi – konferenciis programa da monawilis sertifikati. 

8. dafinanseba ar Seexeba saxelmwifo samagistro  grantisa da sxva tipis 

grantiT sruli dafinansebis mqone da damatebiTi semestris students. 

9.  stipendiiT dasafinansebel studentTa sias, fakultetis dekani sakonkurso 

komisiis daskvnis safuZvelze, dasamtkiceblad warudgens universitetis 

reqtors. 

10. dafinansebis wesi ZalaSi Sevides 2017 wlis 1 ianvridan da Zaladakargulad  

CaiTvalos  2015 wlis 26 martis (oqmi#3) fakultetis sabWos gadawyvetileba  

 

SeniSvna 1:  

wina semestris periodi CaiTvleba administraciuli registraciis dawyebidan 

momdevno semestris dawyebamde. 

damtkicebulia socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis sabWos 2016 

wlis 27 oqtombris sxdomaze (oqmi #7)  
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