
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #36 

 

q. Tbilisi                                         2011 wlis 30 maisi 

 

sxdomas eswreboda warmomadgenlobiTi sabWos 29 wevri: 1. gagniZe ineza 2. 

Todua nugzari 3. meqvabiSvili elguja 4. mesxoraZe giorgi 5. Ggaldava 

giorgi 6. faRava zurabi 7. TurqiaSvili Sorena 8. SamiliSvili manana 9. 

wereTeli mari 10. Coxeli levani 11. baramiZe cira 12. braWuli irakli 13. 

gelovani nani 14. liCeli vaxtangi 15. loria kaxaberi 16. paiWaZe Tamari 

17.axlouri beqa 18. zivzivaZe vaxtangi 19. gegeWkori arnoldi 20. eliaSvili 

merabi 21. TuTberiZe beJani 22. omanaZe rolandi 23. xaCiZe manana 24. kereseliZe 

daviTi 25. gubaZe vasili 26. WlikaZe givi 27. papaSvili Tamari 28. WaliZe iveri 

29. gaiparaSvili zurabi (danarTi 1) 

 

sxdomaze damswre akademiuri sabWos wevrebi:  1. gafrindaSvili nani  2. 

gersamia mariami 3. Sengelaia aleqsandre  4. nadaraia elizbari 5. surgulaZe 

nugzari  6. gvelesiani revazi 7. marSava qeTevani (danarTi 2) 

 

dRis wesrigi: 

1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

administraciis mier 2010 wels gaweuli saqmianobis angariSis damtkiceba. 

2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

akademiuri sabWos 2010 wlis angariSis gacnoba. 

3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

ekonomikisa da biznesis fakultetis debulebis damtkiceba. 

4. sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero (SemecnebiTi) 

struqturuli erTeulis – internet-televiziis Seqmnis Sesaxeb ssip ivane 

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri 

sabWos 2011 wlis 25 maisis #46/2011 dadgenilebis damtkiceba. 



5. sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero (SemecnebiTi) 

struqturuli erTeulis – internet-televiziis debulebis damtkiceba 

6. „ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

turizmis saerTaSoriso skolis Seqmnis Sesaxeb“ ssip - ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo univesitetis akademiuri sabWos 2009 wlis 21 

ianvris №165 dadgenilebaSi cvlilebebisa da damatebis Setanis Taobaze 

akademiuri sabWos 2011 wlis 2 maisis #41/2011 dadgenilebis damtkiceba. 

7. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

turizmis saerTaSoriso skolis debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis 

damtkiceba. 

8. `ekonomikisa da biznesis  fakultetis  akademiuri personalis – sruli, 

asocirebuli  da asistent profesorebis Tanamdebobrivi sargosa da 

danamatis odenobis dadgenis Sesaxeb~ ssip ivane javaxiSvilis 2010 wlis 10 

martis #27/2010 dadgenilebaSi cvlilebebisa da damatebis Setanis Sesaxeb 

akademiuri sabWos 2011 wlis 25 maisis dadgenileba #45/2011-is damtkiceba. 

 

dRis wesrigi damtkicda erTxmad. 

1. Tsu-s administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem warmoadgina 

Tsu-s administraciis saqmianobis 2010 wlis angariSi. man aRniSna, rom wina 

wlebisgan gansxvavebiT, angariSi Secvlili saxiTaa warmodgenili, masSi 

mocemulia Tsu-is TiToeuli departamentis dawvrilebiTi angariSi, aseve 

universitetis mier 2010 wlis ganmavlobaSi ganxorcielebuli TiToeuli 

RonisZiebis Sesaxeb informacia. aRniSnuli angariSi mTeli kviris 

ganmavlobaSi iyo xelmisawvdomi universitetis oficialur veb-gverdze da 

nebismier dainteresebul pirs SeeZlo gacnoboda mas. 

warmoamdgenlobiTi sabWos spikerma, batonma kaxaber loriam aRniSna, rom 

administraciis mier mniSvnelovani samuSaoebi iqna ganxorcielebuli 2010 

wels da warmodgenili angariSi marTlac STambeWdavia. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma, batonma elguja meqvabiSvilma da 

batonma beJan TuTberiZem moiwones administraciis saqmianobis angariSi da 

madloba gadauxades administracias gaweuli saqmianobisaTvis. 

akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma qeTevan marSavam aRniSna, rom mravali 

mniSvnelovani RonisZieba Catarda 2010 wels, aseve mosawonia universitetis 

sabiujeto politika, romelic gulisxmobs Tanxebis racionalurad 

gadanawilebas fakultetebis mixedviT. 



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 29 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis administraciis saqmianobis 2010 wlis 

angariSi, warmodgenili saxiT. (danarTi 3) 

 

2. warmomadgenlobiTi sabWos spikerma warmomadgenlobiT sabWos gaacno 

akademiuri sabWos angariSi, romelic Sesabamisi wesiT warmoadgina 

akademiurma sabWom. spikerma aRniSna, rom zemoxsenebuli angariSi 

universitetis oficialur veb-gverdzea ganTavsebuli da xelmisawvdomia 

nebismieri dainteresebuli pirisaTvis. 

akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma mariam gersamiam ganacxada, rom 

akademiuri sabWos saqmianobis umetes nawils warmomadgenlobiTi sabWos 

wevrebi ukve icnoben, radgan akademiuri sabWos gadawyvetilebaTa 

umravlesoba swored warmomadgenlobiTi sabWos mieraa damtkicebuli. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 29 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: akademiuri sabWos mier warmodgenili saqmianobis 

angariSi miRebul iqnas cnobad. (danarTi 4) 

 



3. warmomadgenlobiTi sabWos spikerma warmomadgenlobiT sabWos gaacno 

Tsu-is ekonomikisa da biznesis fakultetis mier warmodgenili fakultetis 

debulebis proeqti. spikerma sabWos ganumarta, rom ekonomikisa da biznesis 

fakultetis debulebis proeqti erTxeul ukve ganixila warmomadgenlobiTma 

sabWom, romelmac iuridiuli departamentis mier proeqtze gamoTqmuli 

SeniSvnebis gamo, ar daamtkica igi. fakultetis sabWom gaiTvaliswina 

iuridiuli departamentis SeniSvnebi da debulebis axali proeqti 

warmoadgina dasamtkiceblad. 

iuridiuli departamentis ufrosis moadgilem, batonma vasil baramiZem 

warmomadgenlobiT sabWos moaxsena, rom debulebis proeqts Cautarda 

samarTlebrivi eqspertiza, is samarTlebrivad da teqnikurad gamarTulia da 

srul SesabamisobaSia Tsu-is wesdebasTan da saqarTvelos 

kanonmdeblobasTan. departamenti dadebiT Sefasebas aZlevs warmodgenil 

debulebis proeqts. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 29 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis ekonomikisa da biznesis fakultetis 

debuleba, warmodgenili saxiT. (danarTi 5) 

 

4. Tsu-is iuridiuli departamentis ufrosis moadgilem, batonma vasl 

baramiZem warmoamdgenlobiT sabWos gaacno sauniversiteto mniSvnelobis 

saganmanaTleblo-samecniero (SemecnebiTi) struqturuli erTeulis – 

internet-televiziis Seqmnis Sesaxeb ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2011 wlis 25 maisis 

#46/2011 dadgenileba. vasil baramiZem aRniSna, rom akademiurma sabWom 

aRniSnuli dadgenilebis miRebiT, mniSvnelovani gadawyvetileba miiRo, 

romelic universitetsa da mis studentebs waadgebaT. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, qalbatoni manana xaCiZe dainteresda, 

imis gaTvalsiwinebiT, rom universitets sakmaod susti serverebi gaaCnia, ar 

arsebobs intraneti, xom ar darCeba es yovelive qaRaldze. 



akademiuri sabWos wevrma, batonma aleqsandre Sengelaiam ganacxada, rom 

internet-televizia, ra Tqma unda, sasargebloa da mniSvnelovania, Tumca 

sakiTxavia, ramdenad warmoadgens aucileblobas am etapze misi Seqmna da 

sainteresoa Tu ra Tanxebi dasWirdeba mas. 

Tsu-is reqtoris TanaSemwem, batonma merab vaCnaZem aRniSna, rom internet-

televiziis Semqnis idea piradad reqtors ekuTvnis. universitetis kino-tele 

laboratoriaSi 400 sT-mde masala cifruladaa gadatanili, xolo 400 sT-mde 

- kidev gadasatania. studentebi didxans atareben internetTan da internet-

televiziis saSulebiT, maT SeeZlebaT gaecnon sauniversiteto siaxleebs, 

informacias universitetis Sesaxeb da a.S. rac Seexeba xarjebsa da teqnikas, 

sxvadasxva fondTan winaswari molaparakebebis Sedegad ukve SesaZlebelia 

vTqvaT, rom isini grantebis saxiT iqneba moZiebuli. 

akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma mariam gersamiam ganacxada, rom 

akademiurma sabWom aRniSnuli gadawyvetileba xangrZlivi msjelobebisa da 

konsultaciebis Sedegad miiRo. internet-televiziam unda iTanamSromlos 

universitetis sazogadoebasTan urTierTobis samsaxurTan. igi ar unda iyos 

izolirebuli da unda SeZlos yvela mniSvnelovani movlenis asaxva da 

gavrceleba. 

Tsu-is sazogadoebasTan urTierTobis departamentis ufrosma, qalbatonma 

nana mamaguliSvilma warmomadgenlobiT sabWos moaxsena, rom veb-gverdze -  

www.youtube.com atvirTulia universitetTan dakavSirebuli masalebi da video 

leqciebi, Tumca es veb-gverdi universitetis susti serverebis gamo 

gaTiSulia universitetSi. mniSvnelovania departamentisa da internet-

televiziis urTierTTanamSromloba, romelic universitets 

mniSvnelovanwilad waadgeba. 

warmomadgenlobiTi sabWos spikerma dasZina, rom evropisa da amerikis 

araerT wamyvan universitets gaaCnia amgvari televiziebi, romlebic 

mniSvnelovnad exmareba maT informaciis gavrcelebasa da saqmianobis 

popularizaciaSi. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, qalbatoni manana xaCiZe dainteresda, 

iqnebian Tu ara studentebi CarTulni internet-televiziis saqmianobaSi. 

administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem aRniSna, rom 

universitets maqsimalurad aqvs aRebuli gezi studentebis dasaqmebis, 

praqtikisa da staJirebisaken. arsebobs specialuri midgoma da 

sauniversiteto politika am mimarTulebiT. 

warmomadgelobiTi sabWos wevri, batoni arnold gegeWkori dainteresda, 

iqneba Tu ara saleqcio kursebi mocemuli internet-televiziaSi, razec 

batonma giorgi CarTolanma ganacxada, rom tradiciuli gagebiT onlain 

leqciebi ar iqneba. internet-televiziis farglebSi Seiqmneba specialuri 

siuJetebi, filmebi mecnierebis sxvadasxva dargSi. leqciebi iqneba damxmare 

http://www.youtube.com/


teqnikur-vizualuri saSualebebiT gaformebuli, raTa ufro sainteresod 

iyos miwodebuli studentebisaTvis. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 29 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes sauniversiteto mniSvnelobis 

saganmanaTleblo-samecniero (SemecnebiTi) struqturuli erTeulis – 

internet-televiziis Seqmnis Sesaxeb ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2011 wlis 25 maisis 

#46/2011 dadgenileba, warmodgenili saxiT. (danarTi 6) 

 

5. akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma mariam gersamiam warmoadgina 

internet-televizis debulebis proeqti da aRniSna, rom akademiurma sabWom 

ganixila aRniSnuli proeqti da gamoTqva garkveuli SeniSvnebi, romelic 

gaTvaliswinebuli iqna. SemdgomSi igegmeba eTikis wesebis miRebac.  

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma vasil baramiZme aRniSna, rom 

debulebis proeqtma gaiara samarTlebrivi eqspertiza da departamentis 

mieraa vizirebuli. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, qalbatonma cira baramiZem ganacxada, 

rom or Tveze meti xnis ganmavlobaSi kino-tele laboratoriaSi muSavdeboda 

8 wuTiani filmi. imdenad cud mdgomareobaSia universitetis teqnika da kino-

tele laboratoria, rom warmoudgenelia misi normaluri funqcionireba. 

qalbatoni cira baramiZe dainteresda, Tu rogor da saidan moxdeba internet-

televiziis TanamSromelTa dafinanseba da ramdeni adamiani imuSavebs 

televiziaSi, razec batonma vasil baramiZem aRniSna, rom TanamSromelTa 

raodenobas da saStato ganrigs gansazRvravs adminsitraciis xelmZRvaneli. 

safinanso departamentis ufrosma, batonma irakli saRareiSvilma 

warmoamdgenlobiTi sabWos wevrebs ganumarta, rom optimizaciis pirobebSi, 

yovelTvis SesaZlebelia sarezervo finansebisa da damatebiTi Tanxmebis 

moZieba. 

administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem warmomadgenlobiT 

sabWos moaxsena, rom fakultetebze arsebobs garkveuli materialur-



teqnikuri baza da Sesabamisi resursebi. universitetma, sanam akademiuri sabWo 

gadawyvetda internet-televiziis Seqmnas, manamde gamoacxada tenderi maRali 

xarisxis videoaparaturis SeZenaze. 

akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma mariam gersamiam ganacxada, rom 

maRal doneze momzadebuli masala SemdgomSi SesaZlebelia televiziebsa da 

dainteresebul pirebs miewodoT Sesabamisi anazRaurebis fasad. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 28 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 1 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes internet-televiziis debuleba, 

warmodgenili saxiT. (danarTi 7) 

 

6. iuridiuli departamentis ufrosis moadgilem, batonma vasil baramiZem 

warmoadgina „ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis turizmis saerTaSoriso skolis Seqmnis Sesaxeb“ ssip - ivane 

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo univesitetis akademiuri 

sabWos 2009 wlis 21 ianvris №165 dadgenilebaSi cvlilebebisa da damatebis 

Setanis Taobaze akademiuri sabWos 2011 wlis 2 maisis #41/2011 dadgenileba. 

administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem aRniSna, rom 

turizmis saerTaSoriso skola aqamde axorcielebda erT saganmanaTleblo 

programas. amJamad gamocxadebulia miReba 120 adgilze. turizmis programebi 

gansakuTrebulia, Sesabamisad miTxovs gansakuTrebul samarTlebriv reJims. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma elguja meqvabiSvilma 

ganacxada, rom turizmi saxelmwifos prioritetia da erovnuli gamocdebis 

dafinansebis wesSic ki Sevida cvlileba, romlis mixedviTac turizmis 

saganmanaTleblo programebi finansdeba saxelmwifo grantiT. amitomac 

SesaZlebelia sauniversiteto resursebis mobilizeba da erTiani 

administrirebis danergva. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 



momxre: 28 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 1 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes „ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis turizmis saerTaSoriso skolis Seqmnis 

Sesaxeb“ ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

univesitetis akademiuri sabWos 2009 wlis 21 ianvris №165 dadgenilebaSi 

cvlilebebisa da damatebis Setanis Taobaze akademiuri sabWos 2011 wlis 2 

maisis #41/2011 dadgenileba, warmodgenili saxiT. (danarTi 8) 

 

7. Tsu-is iuridiuli departamentis ufrosis moadgilem, batonma vasil 

baramiZem warmoadgina ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis turizmis saerTaSoriso skolis debulebaSi 

cvlilebebisa da damatebebis proeqti.  

ekonomikisa da biznesis fakultetis dekanis movaleobis Semsrulebelma, 

qalbatonma elene xarabaZem warmomadgenlobiT sabWos ganucxada, rom 

turizmis programebis gadacema administrirebis mizniT turizmis 

saerTaSoriso skolisaTvis wingadadgmuli nabijia. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 28 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 1 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis turizmis saerTaSoriso skolis 

debulebaSi cvlilebebi da damatebebi, warmodgenili saxiT. (danarTi 9) 

 

8. ekonomikisa da biznesis fakultetis dekanis movaleobis 

Semsrulebelma, qalbatonma elene xarabaZem warmoadgina `ekonomikisa da 

biznesis  fakultetis  akademiuri personalis – sruli, asocirebuli  da 



asistent profesorebis Tanamdebobrivi sargosa da danamatis odenobis 

dadgenis Sesaxeb~ ssip ivane javaxiSvilis 2010 wlis 10 martis #27/2010 

dadgenilebaSi cvlilebebisa da damatebis Setanis Sesaxeb akademiuri sabWos 

2011 wlis 25 maisis dadgenileba #45/2011.  

qalbatonma elene xarabaZem warmoadmgenlobiT sabWos moaxsena, rom 

ekonomikisa da biznesis fakultets universitetebis SemoerTebis Sedegad 

daemata 1672 studenti, Sesabamisi saaTobrivi datvirTviT, daaxloebiT 11 000 

saaTi. 2011 wlis martSi adminsitraciasTan moxda SeTanxmeba, raTa gazrdili 

datvirTvebis Sesabamisad gazrdiliyo profesor-maswavlebelTa xelfasebi. 

administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem dasZina, rom 

aRniSnuli gadawyvetileba vizirebulia Sesabamisi departamentemebis mier.  

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma irakli braWulma ganacxada, 

rom misasalmebeli da gasaxaria, roca kolegebs zogierT fakultetze 

ezrdebaT xelfasebi, Tumca guldasawyvetia, roca sxva fakultetis 

profesorebs rCebaT igive anazRaureba. kargi iqneba, Tuki ekonomikisa da 

biznesis fakulteti gauziarebs sakuTar gamocdilebas humanitarul 

mecnierebaTa fakultets, raTa mis profesor-maswavleblebsac gaezardoT 

xelfasebi. 

warmoamdgenlobiTi sabWos spikerma, batonma kaxaber loriam aRniSna, rom 

humanitarul mecnierebaTa fakultetis sabWos sxdomebze am mxriv aris 

Zalzed daZabuli mdgomareoba, profesorebi moiTxoven xelfasebis zrdas. 

administraciis xelmZRvanelma warmoamdgenlobiTi sabWos wevrebs 

ganumarta, rom ekonomikisa da biznesis fakultets daemata studentebi, 

saaTebi, Sesabamisad gaizarda datvirTvac da Semosavlebic. zust da 

sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultets momaval wels mniSvnelovnad 

gaezrdeba xelfasebi gazrdili konkursisa da dafinansebis xarjze. 

mimdinare semestris dasrulebisas Sejamdeba yvelaferi da Tavidan 

gadanawildeba Tanxebi, dagegmilia maqsimaluri optimizacia.  

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma arnold gegeWkorma aRniSna, 

rom wina sxdomebze ganxilulia msgavsi sakiTxebi da axla ganxilvis Tavidan 

dawyebas azri ar aqvs, vinaidan es yovelive sakmaod mtkivneulia da misi 

amowurva SeuZlebelia. misasalmebelia zust da sabunebismetyvelo 

fakultetis mimarT dagegmili RonisZiebebi. 



warmoamdgenlobiTi sabWos wevrma, qalbatonma cira baramiZem ganacxada, 

rom humanitarul mecnierebaTa fakultetis profesorebma Seadgines 

specialuri peticia, romelsac uaxloes momavalSi miawvdian reqtors. isini 

iTxoven xelfasebis zrdas da ainteresebT am mimarTulebiT universitetis 

politika. 

adminsitraciis xelmZRvanelma aRniSna, rom realoba xSirad icvleba, 

amitomac winaswar prognozebis gakeTeba Zalian rTulia. universitets 

daemata ramdenime aTasi studenti, romelTa mimRebma fakultetebma yvelaze 

naklebi sargebeli naxes. akademiuri sabWos mier warmodgenili 

zemoTxsenebuli dadgenileba mxolod 2011 wlis bolomde imoqmedebs. 

viTareba TandaTan ukeTesobisken icvleba. magaliTisTvis, medicinis 

fakulteti seqtembridan garemontebul SenobaSi gadava da eqneba gacilebiT 

ukeTesi pirobebi, rac SesaZleblobas miscems bevrad meti studenti miiRos. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 28 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 1 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes `ekonomikisa da biznesis  fakultetis  

akademiuri personalis – sruli, asocirebuli  da asistent profesorebis 

Tanamdebobrivi sargosa da danamatis odenobis dadgenis Sesaxeb~ ssip ivane 

javaxiSvilis 2010 wlis 10 martis #27/2010 dadgenilebaSi cvlilebebisa da 

damatebis Setanis Sesaxeb akademiuri sabWos 2011 wlis 25 maisis dadgenileba 

#45/2011., warmodgenili saxiT. (danarTi 10) 

 

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:                            k. loria 

 

warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos 

xelmZRvaneli (ufrosi)                                        d. gegenava 
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დადგენილება №45/2011 
25 მაისი, 2011 

 

„ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალის – სრული, ასოცირებული  და 

ასისტენტ პროფესორების თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატის ოდენობის დადგენის 

შესახებ“  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 10 მარტის №27/2010 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების 

შეტანის შესახებ 

 

 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ 

ქვეპუნქტის, 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, ,,სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 დადგენილებით 

დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წესდების მე-9 მუხლის „ნ“ ქვეპუნქტის, მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ლ“ ქვეპუნქტის, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2011 წლის 29 აპრილის №10711/02 წერილობითი მიმართვის, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 აპრილის  სხდომის ოქმის საფუძველზე, 

       აკადემიური საბჭო ადგენს: 

 
1.  ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალის – სრული, ასოცირებული  და 

ასისტენტ პროფესორების თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატის ოდენობის დადგენის შესახებ“ 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

2010 წლის 10 მარტის №27/2010 დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება: 

 

ა) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
,,3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო, ვინც ასრულებს 

შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მათ შორის, სავალდებულო 22-საათიან 

(10 საათი სააუდიტორიო, 12 საათი საკონსულტაციო) ყოველკვირეულ დატვირთვას, შრომითი 

სამართლებრივი ურთიერთობა აქვს მხოლოდ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან  (გარდა უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო–კვლევით 

დაწესებულებებთან ხელშეკრულებით ან  მემორანდუმით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, 

ნებადართულია არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა და პროექტებში მონაწილეობა) და ეწევა 

სამეცნიერო–კვლევით საქმიანობას - განისაზღვროს 720 ლარი თვეში, დანამატი თანამდებობრივ 

სარგოზე  – 1480 ლარი თვეში.“. 

ბ) დადგენილების მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
,,4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორის თანამდებობრივი სარგო, ვინც ასრულებს შრომითი 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მათ შორის, სავალდებულო 24-საათიან (12 საათი 

სააუდიტორიო, 12 საათი საკონსულტაციო) ყოველკვირეულ დატვირთვას, შრომითი სამართლებრივი 

ურთიერთობა აქვს მხოლოდ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან  (გარდა უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებთან 

ხელშეკრულებით ან  მემორანდუმით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ნებადართულია 

არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა და პროექტებში მონაწილეობა) და ეწევა სამეცნიერო–კვლევით 

საქმიანობას -განისაზღვროს 540 ლარი თვეში, დანამატი თანამდებობრივ სარგოზე  – 860  ლარი 

თვეში.“. 



 

გ) დადგენილებას მე-4 პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე მე-41 პუნქტი:  
,,41. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ, ამჟამად მოქმედ 

აკადემიურ პერსონალს 2012 წლის 1 იანვრამდე გაეზარდოს ყოველთვიური სახელფასო დანამატი: ა) 

სრულ პროფესორს - 300 ლარით; ბ) ასოცირებულ პროფესორს - 300 ლარით; გ) ასისტენტ–პროფესორს - 

100 ლარით.“. 

2.    ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალის – სრული, 
ასოცირებული  და ასისტენტ–პროფესორების სახელფასო დანამატის ოდენობის ხელახალი 

განსაზღვრა განხორციელდეს მომდევნო საბიუჯეტო წლისათვის, მის დაწყებამდე. 

 
3.    წინამდებარე დადგენილების პირველი პუნქტის ,,ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტები ძალაში შევიდეს 2011-

2012 სასწავლო წლიდან. 

4.    წინამდებარე დადგენილებით განსაზღვრული საკითხები დასამტკიცებლად გადაეცეს 

წარმომადგენლობით საბჭოს. 

5.    წინამდებარე დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.  

 

 

 

 

ალექსანდრე კვიტაშვილი 
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,  

რექტორი 
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ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

administraciis mier 2010 wels gaweuli saqmianobis angariSi  

ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

administraciis mier, 2010 wlis ganmavlobaSi gaweuli saqmianobis detaluri 

angariSi warmodgenilia struqturuli erTeulebis mixedviT, rac saSualebas 

gvaZlevs SevafasoT TiToeuli maTganis datvirTva, mniSvneloba da maT mier wlis 

ganmavlobaSi Sesrulebuli samuSaos moculoba. kerZod: 

I. 2010 wlis ganmavlobaSi samecniero kvlevebisa da ganviTarebis   

departamentis iniciativiT, TanamSromlobiTa da xelSewyobiT Catarda Semdegi 

RonisZiebebi: 

konferencia/seminarebi 

 Tbilisis regionaluri festivali - ,,xarisxi da profesia - Tbilisi, 

saerTaSoriso festivali”, ,,cxovreba turizmis gziT - qveynebi, istoria, kulturuli 

turizmi”; virtualuri eqspo da saerTaSoriso konferencia (20-23 aprili, 2010).  

Tanaorganizatorebi: Tbilisis samxatvro akademia da klaudio del biankos fondi 

(florencia); 

 saerTaSoriso konferencia - ,,qarTul-germanuli skola da seminari/vorqSofi 

sabunebismetyvelo mecnierebebSi” (2010 wlis 3-7 maisi); 

 saerTaSoriso konferencia - ,,tolerantoba-TanamSromlobis winapiroba” - 

erevnis saxelmwifo universitetTan erTad (7-8 maisi, 2010); 

 samuSao Sexvedris - ,,TurqeTis samecniero-teqnologiuri kvlevebis sabWosTan 

(TUBITAK) TanamSromlobis perspeqtiva” - organizeba (2010 wlis 3 ivlisi); 

 tviningis proeqtis farglebSi Tsu-Si dagegmili akademiuri samitisa da 

seminarebis Catarebis organizeba (2010 wlis 7-9 ivliss); 

 me-15 saerTaSoriso seminari/vorqSofis - ,,pirdapiri da Sebrunebuli amocanebi 

eleqtromagnitur da akustikur talRur TeoriaSi” (DIPED-2010) - organizeba (2010 wlis 

27-30 seqtemberi); 

 birTvuli kvlevebis evropuli organizaciis (GERN) msoflioSi yvelaze 

masStaburi proeqtis – AATLAS-is farglebSi pirvelad samxreT kavkasiis qveynebisTvis 

gamarTuli samuSao Sexvedra/vorqSofis organizeba (2010 wlis 25-29 oqtomberi). 

kvalifikaciis amaRleba 

departamentis TanamSromlebma monawileoba miiRes Semdeg treningebSi: 

 amerikis SeerTebuli Statebis saelCos, aSS-s vaWrobis saministros 

,,komerciuli samarTlis ganviTarebis programis (CLDP)” mxardaWeriT da saqarTvelos 

samecniero-teqnologiuri ganviTarebis fondTan da saqarTvelos teqnikur 

universitetTan TanamSromlobiT Catarebul samuSao Sexvedrebis ,,teqnologiebis 

transferi da teqnologiebis licenzireba” seriaSi (2010 wlis 3-6 maisi); 
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 fondi ,,Ria sazogadoeba - saqarTvelos” mxardaWeriT partnioroba sazRvrebs 

gareSe programis: „umaRlesi ganaTlebis dargSi eleqtronuli swavlebis 

gamocdilebis gaziareba da TanamSromloba estoneTsa da saqarTvelos Soris” 

farglebSi, romelic mimdinareobda or fazad: 8-14 noemberi (estoneTi) da 21_27 

noemberi (saqarTvelo); 

 departamentis ufrosma, giorgi RvedaSvilma gaimarjva IREX-is universitetis 

administratorTa mxardaWeris programaSi kvlevis menejmentis mimarTulebiT da 

staJireba gaiara kentis saxelmwifo universitetSi (aSS, ohaio) (2010 wlis oqtomber - 

noemberi)                       

Sexvedrebi/konsultaciebi 

 permanentulad warmoebs samuSao Sexvedrebi fakultetebis samecniero 

samsaxurebTan da akademiur personalTan (TveSi orjer) mimdinare samecniero, 

sagranto da saorganizacio sakiTxebze; 

 periodulad mimdinareobs saerTaSoriso fondebis (GRDF/CRD,USTC, NATO, ISTC, 

SNF, TEMPUS da sxva) sagranto konkursebis pirobebis gacnoba, informaciis gavrceleba. 

sakonkursod warsadgeni sagranto proeqtebis winaswari monitoringi, aRricxva da 

saWiroebisamebr, konsultaciebis gaweva. 

sxva aqtivoba 

  samecniero kvlevebisa da ganviTarebis departamentis monawileobiT 2010 wels 

ganxorcielda samecniero-kvleviTi institutebis Tsu-Si integracia; 

 SemoerTebuli 13 samecniero kvleviTi institutisaTvis momzadda axali 

debulebebis proeqtebi; 

 institutebis TanamSromlebTan mimdinareobs permanentuli Sexvedrebi 

institutSi arsebuli samecniero-kvleviTi potencialis gacnobis mizniT; 

 departamentis iniciativiTa da uSualo xelSewyobiT ,,tao-privat bankTan” 

gaformda TanamSromlobis memorandumi (2010 wlis 16 aprili); 

 permanentulad mimdinareobs saerTaSoriso fondebis adgilobriv 

warmomadgenlobebTan konsultaciebi sagranto konkursebSi TanamSromlobis mizniT; 

 departamentis egidiT Catarda proeqt ,,sabavSvo universitetis” Ria karis dRe 

(2010 wlis 16 oqtomberi); 

 mimdinareobs TanamSromloba sazRvargareT moRvawe warmatebul mecnierebTan; 

maTi mowveva Tsu-Si leqciaTa ciklis Casatareblad (2010 weli: g. georgievi 

(bulgareTi); g. pirsi (aSS), a. luningi (avstria); 

 departamentis iniciativiT, sazRvargareT moRvawe qarTvel mecnierTa forumis 

farglebSi mowveul iyvnen ucxour universitetebsa da samecniero centrebSi moRvawe 

Tanamemamuleebi, romlebmac Caatares sajaro leqcia/seminarebi studentebisa da 

dainteresebuli pirebisaTvis (g. buaCiZe, a. leJava, b. kankia, T. fircxalava); 

 moZiebul iqna informacia arsebuli eleqtronuli sabiblioTeko bazebis 

Sesaxeb. Sedegebis amsaxveli prezentacia waredgina fakultetebs da ganTavsda veb-

gverdze; 

 fakultetebis dekanebTan da samecniero samsaxurebTan konsultaciebis Sedegad, 

departamentis xelSewyobiT da SuamdgomlobiT xelmisawvdomi gaxda EBSCOHost, 

Oxfordniversity Journals, Cambridge University Journals da Lexis Nexis-is frangulenovani versia; 

 mimdinareobs konsultaciebi Jstore-s da Hinari-s SeZenasTan dakavSirebiT; 
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 momzadda SeZenili eleqtronuli sabiblioTeko bazebis gzamkvlevebi da 

ganTavsda departamentis veb-gverdze; 

 departamentis mier xorcieldeba Tsu-s doqtorantebis samecniero statiebis 

saerTaSoriso recenzireba (mimdinare wels Tematikebis Sesabamisad davukavSirdiT 160-

mde ucxoel eqsperts); 

 mudmivad mimdinareobs ucxoel eqspertTa bazis Sevseba; 

 departamentis bazaze doqtorantebisaTvis momzadebuli sauniversiteto 

arCeviTi saleqcio kursis ,,mecnierebis menejmentis” farglebSi ukve me-2 semestria 

mimdinareobs leqcia\seminarebi; 

 momzadda Tsu-s 2010 wlis samecniero saqmianobis angariSi da waredgina 

saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademias; 

 periodulad mimdinareobs universitetSi arsebuli samecniero-kvleviTi 

erTeulebis samecniero saqmianobis xelSewyoba/monitoringi; 

 mudmivad mimdinareobs departamentSi Semosul korespondenciaze reagireba. 

II. akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis centri 

2010 wlis ganmavlobaSi akademiuri ganviTarebisa da Duwyveti ganaTlebis 

centrisaTvis gansakuTrebiT mniSvnelovani iyo evropis universitetTa da misi 

partniori organizaciebis mier organizebul proeqt ,,SIRUS’’–Si (inkluziuri da 

Sesabamisi sauniversiteto strategiebis formulireba) CarTva, romelic iTvaliswinebs 

monawile universitetebisaTvis uwyveti ganaTlebis strategiebis SemuSavebisa da 

implementaciis procesSi xelSewyobas. proeqtSi monawileobs 18 qveynis 29 

universiteti. aRniSnuli RonisZiebis farglebSi Sedga vizitebi safrangeTsa (lilis 

universiteti) da avstriaSi (venis universiteti). safrangeTis samitze warvadgineT 

Tsu–Si uwyveti ganaTlebis sferoSi arsebuli viTarebis analitikuri Sefaseba, venis 

samitze ki Cvens mier momzadebuli akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis 

centris ganviTarebis stategiuli gegma erT–erT saukeTesod dasaxelda.  

 akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis centris xelSewyobiT 2010 

wlis seqtembridan miReba gamocxadda Tsu-s turizmis skolis sasertifikato 

programebi. am droisaTvis ukve dasrulebulia treningi turistuli daniSnulebis 

adgilebis menejmentsa da turizmis politikaSi. 

 akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis centris iniciativiT da 

humanitarul mecnierebaTa fakultetTan TanamSromlobiT momzadda da Tsu-is 

akademiuri sabWos 2010 wlis 6 dekembris dadgenileba №139/201-iT damtkicda uwyveti 

ganaTlebis axali programa: werisa da zepiri prezentaciis unarebi. 

 2010 wlis 4 agvistos gaimarTa sainformacio Sexvedra–diskusia Tbilisis 

sajaro skolebis direqtorebTan, romlis mizanic maswavlebelTa profesiuli 

ganviTarebis programebis samomavlo daxvewis mizniT danteresebul mxareebs Soris 

azrTa gacvla iyo. 

 2010 wlis 3 dekembers gaimarTa seminari sauniversiteto uwyveti ganaTlebis 

Sesaxeb, romelic Cveni mowveviT Caatara tempusis saqarTvelos erovnuli ofisis 

direqtorma, ganaTlebis eqspertma lika Rlontma. 

 akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis centris iniciativiT 2010 wlis 

3, 10 da 17 dekembers Trakiis universitetis profesorma maria dimasma Tsu–s axali 

berZnuli enis maswavleblebisaTvis da sxva dainteresebuli pirebisaTvis Caatara 

seminarebi Temaze: berZnuli enis swavlebis Tanamedrove meTodebi. 
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 akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis centris organizebiT 2010 

wlis ganmavlobaSi Catarda maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis treningebi, 

Semdeg sagnebSi: maswavleblis profesiuli unarebi,  maTematika, qarTuli ena da 

literatura, rusuli ena da literatura, germanuli, inglisuri. 

                  

III. safinanso departamenti 

2010 wels safinanso departamenti Tavis saqmianobas warmarTavda biujetis 

Sedgena-Sesrulebis, finansuri aRricxva-angariSgebis, saxelmwifo Sesyidvebis 

ganxorcielebis  mimarTulebebiT. 

 Tsu-s 2010 wlis biujetis proeqti SemuSavda fakultetebTan da sxva 

struqturul erTeulebTan erTad  da akademiur sabWosTan SeTanxmebiT waredgina 

warmomadgenlobiT sabWos dasamtkiceblad 2009 wlis dekembris   TveSi, anu wesdebiT 

dadgenil vadaSi.   

 Tsu-s 2010 wlis Semosavlebi ganisazRvra 45 892 802 lariT.  maT Soris; 

saxelmwifo biujetis Semosavlebi 3 064 667 lari, saqarTvelos prezidentis 

stipendiebi bakalavriatis warCinebul studentebs 364 950 lari, saxelmwifo biujetiT 

sauniversiteto infrastruqturis ganviTarebis programa 37 876 lari; ekonomikuri 

Semosavlebi gardamavali naSTis CaTvliT (saswavlo granti, swavlis qira, sxva 

araklasificirebuli Semosavlebi)- 36 744 753 lari. erovnuli samecniero grantebi 2009 

wlis gardamavali naSTis CaTvliT 3 867 858 lari, saerTaSoriso grantebi 2009 wlis 

gardamavali naSTis CaTvliT 1 274 337 lari, ekonomikis saerTaSoriso skolis grantebi 

2009 wlis gardamavali naSTis CaTvliT -538 361 lari.   

 2010 wlis biujetSi, iseve rogorc gasuli wlebis biujetSi, fakultetebs 

calke muxlad ganesazRvraT ZiriTadi Statis akademiuri personalis, administraciuli 

da momsaxure personalis, kontraqtiT da saaTobrivi anazRaurebis wesiT mowveuli 

personalis Sromis anazRaurebis, akademiuri personalis xelfasze danamatis, agreTve 

mivlinebis, saswavlo praqtikis, samecniero eqspediciebis, biblioTekis wignadi fondis 

SeZenis da saswavlo procesis uzrunvelyofis sxva xarjebi,  samecniero xarjebi,   

warmomadgenlobiTi xarjebi, niWier studentTa waxalisebis fondi da stipendiebi. amiT 

gagrZelda wina periodSi gamokveTili kursi finansuri resursebis gankargvaSi 

fakultetebisaTvis sul ufro meti uflebebis delegirebis mimarTulebiT, rac miznad 

isaxavda akademiuri personalis Sromis anazRaurebis mowesrigeba-racionalizacias, 

saswavlo procesis gaumjobesebasa da swavlebis motivaciis amaRlebas. 

unda aRiniSnos, rom aseTma midgomam saerTo jamSi udaod iqonia pozitiuri 

efeqti. amaRlda fakultetebis avtonomiurobis xarisxi da pasuxismgebloba biujetis 

prioritetuli muxlebis xarjviTi  mimarTulebebis mimarT. 

 2010 wlis biujetSi, sxvadasxva sauniversiteto studenturi RonisZiebebisaTvis 

kerZod, saerTaSoriso konferenciebSi, seminarebSi, sazRvargareTis umaRles 

saswavleblebTan gacvliT programebSi, sportul, kulturul-sanaxaobriv 

RonisZiebebSi monawileobisaTvis, aseve wignebis, sastambo-sagamomcemlo momsaxurebis 

da sxva saxis momsaxurebis SesaZenad gamoyofili iyo 550 aTasi lari. gamoyofil 

Tanxebs universitetis administraciasTan SeTanxmebiT, gankargavda Tsu-s studenturi 

TviTmmarTveloba.  
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 aseve Seferxebebis gareSe finansdeboda mniSvnelovani samecniero 

konferenciebi, simpoziumebi, saiubileo da sxva RonisZiebebi. mowinave studentebi 

uzrunvelyofilni iyvnen prezidentis 150 lariani stipendiiT. sul 280 warCinebul 

studentze gaica stipendia. aseve magistrantTa mniSvnelovani nawili, universitetis 

saxsrebiT iqna dafinansebuli.  

 saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrom ,,sauniversiteto 

infrastruqturis programis farglebSi” universitets gamouyo 37876 lari, romelic 

moxmarda universitetis XI korpusSi arsebuli zoologiis muzeumis saremonto-

sareabilitacio samuSoebs.  

 saqarTvelos mTavrobis dadgenilebebiT 2010 wels Tsu-s SemouerTda 13 

samecniero-kvleviTi da 2 saswavlo instituti. garkveuli muSaoba Catarda da 

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministroSi droulad iqna wardgenili 2011-

2014 wlebis sabiujeto ganacxadi, romelSic gaTvaliswinebuli iqna im periodisaTvis 

SemoerTebuli institutebis monacemebic.   

 swori finansuri menejmentis ganxorcielebis, finansuri resursebis dazogvisa 

da xarjebis optimizaciis, aseve, saxsrebis ekonomiisa da Semosavlebis zrdis xarjze 

2011 wlis biujetSi SesaZlebeli gaxda universitetis damxmare pesonalisaTvis, 

laborantebisaTvis, inJinrebisaTvis, specialistebisaTvis 100 laris odenobiT 

xelfasis zrda.   

 2010 wels gansakuTrebuli yuradReba eqceoda erovnuli samecniero fondisa da 

saerTaSoriso  samecniero grantebis momsaxurebas, maTi Sesrulebis mimdinareobis 

Sesaxeb kvartaluri da wliuri angariSgebebis momzadebas, saTanado fondebsa da 

donor organizaciebSi wardgenas. A 2010 wels universitetSi erTdroulad  

muSavdeboda 129 sagranto proeqti. maT Soris: 87 _ erovnuli samecniero fondis, 42 _ 

saerTaSoriso. 

 universitetSi droulad da Seuferxeblad xorcieldeboda xelfasebisa da sxva 

fuladi saxsrebis gacema. didi yuradReba eqceoda debitor-kreditorul da 

angariSvaldebul pirebze davalianebaTa Semcirebis sakiTxs. sistematurad 

mimdinareobda salarosa da sawyobis moulodneli Semowmebebi, sadac mniSvnelovan 

darRvevas adgili ar hqonia. droulad da xarisxianad xdeboda kvartaluri da wliuri 

balansebis Cabareba ganaTlebisa da mecnierebis saministroSi.       

 ekonomikuri saqmianobidan miRebuli Semosavlebis farglebSi 2010 wlis 

ganmavlobaSi gamocxadda 28 tenderi da dadebuli iqna 1672 xelSekruleba TanxiT 

7 520 552 lari. wlis ganmavlobaSi aRniSnuli dafinansebis farglebSi tenderis 

saSualebiT Sesyidvis moculobam Seadgina _ 2 412 622.00 lari, fasTa kotirebiT 

Sesyidvam _ 88 680.00 lari, xolo erT pirTan molaparakebiT _ 5 019 250.00 lari. 

 erovnuli samecniero fondebis grantebiT dafinansebis farglebSi saxelmwifo 

Sesyidvebis ganxorcielebis mizniT Catarda 1 tenderi 252 400.00 laris farglebSi. erT 

pirTan molaparakebiT gaformda 352 xelSekruleba _ 372 636.00 laris farglebSi. sul 

Sesyidvis moculobam Seadgina _ 625 036.00 lari. 

 saerTaSoriso sagranto proeqtebiT miRebuli dafinansebiT ganxorcielebuli  

141 Sesyidvis moculobam ki Seadgina 399 054.00 lari. 

 2010 wlis 1 dekembridan Sesyidvebi xorcieldeba saxelmwifo Sesyidvebis 

erTiani eleqtronuli sistemis meSveobiT.  Tsu, rogorc  erT-erTi msxvili 

Semsyidveli organizacia, aqtiurad CaerTo sistemaSi da gasul wels gakeTda  cxra 

satendero gancxadeba.   
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 universitetis administraciam seriozuli muSaoba gaswia 2010 wlis bolo 

periodSi 2011 wlis biujetis proeqtis momzadebis, ganxilvis da dasamtkiceblad 

droulad wardgenisaTvis. 

IV. personalis marTvis departamenti 

2010 wels personalis marTvis departamenti yoveldRiur reJimSi axorcielebda 

departamentis debulebiT gaTvaliswinebul samuSaoebs.  

 2010 wels Tsu akademiuri da administraciul-damxmare personalis saStato 

ganrigis momzadeba da damtkiceba warimarTa departamentis aqtiuri monawileobiT, 

fakultetebTan konsultaciebis safuZvelze. Tsu akademiuri personalis saStato 

ganrigSi, ramdenjerme, fakultetebis dasabuTebuli moTxovnis safuZvelze 

ganxorcielda cvlilebebi da Sesabamisi wesiT SeTanxmda saqarTvelos ganaTlebisa da 

mecnierebis saministrosTan da gamoica Sesabamisi administraciuli aqti  (2010 wlis: 4 

Tebervali, brZaneba # 17/02-01; 12 marti, brZaneba #48/02-01; 22 marti brZaneba #62/02-01; 

31 maisi brZaneba #107/02-01; 7 ivlisi brZaneba #156/02-01; 27 seqtemberi brZaneba #220/02-

01; 27 dekemberi, brZaneba #293/02-01, 27 dekemberi, brZaneba#294/02-01.) 

 damtkicebuli saStato ganrigisa da saxelSekrulebo vadebis gaTvaliswinebiT, 

2010 wlis ganmavlobaSi konkursi gamocxadda humanitarul mecnierebaTa, ekonomikisa da 

biznesis, zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa, socialur da politikur 

mecnierebaTa fakultetebze. sakonkurso wesiT SerCeul akademiur pesonalTan 

sakontaqto datvirTvis gaTvaliswinebiT ganisazRvra Sromis anazRaurebis odenoba da 

gaformda SromiTi xelSekrulebebi; moculobiTi samuSao ganxorcilda 2009-2010 

saswavlo wlis gazafxulis semestrSi. Tsu akademiuri sabWos 2010 wlis 10 martis 25-e, 

26-e,   27-e, 28-e, 29-e da 32-e dadgenilebebis moTxovnis safuZvelze, humanitarul 

mecnierebaTa, socialur da politikur mecnierebaTa, ekonomikisa da biznesis,  zust da 

sabunebismetyvelo mecnierebaTa da medicinis fakultetebze dazustda akademiur 

personalTan gaformebuli SromiTi xelSekrulebebis pirobebi. TiToeuli profesoris 

xelSekrulebaSi Sevida Sesabamisi cvlileba mxareTa SeTanxmebiT. cvlileba Seexo 550 

profesorTan gaformebul SromiT xelSekrulebas.  

 Tsu-s akademiuri sabWos 122-e dadgenilebis moTxovnis Sesabamisad, romelic 

gansazRvravs profesoris pedagogiuri datvirTvis zRvrul odenobas, personalis 

marTvis departamentis mier, saswavlo wlis dasawyisSi, gakontrolda fakultetebidan 

warmodgenili saauditorio datvirTvebis Sesabamisoba profesorebTan gaformebuli 

SromiTi xelSekrulebis pirobebTan. informacia profesoris individualur 

datvirTvasTan Sedarebis mizniT miewoda saswavlo procesis marTvis departaments.  

 saswavlo wlis ganmavlobaSi orjer, Semodgomis da gazafxulis semestrebis 

mixedviT, fakultetebidan warmodgenili saauditorio saaTebis gaTvaliswinebiT, 

SromiTi xelSekruleba gaformda 1811 mowveul pedagogTan (maT Soris humanitarul 

mecnierebaTa fakultetze 354, socialur da politikur mecnierebaTa fakultetze 179, 

ekonomikisa da biznesis fakultetze 184, zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 

fakultetze 518, iuridiul fakultetze 123,  medicinis fakultetze 122, enebis 

Semswavlel centrSi 316, abiturientTa mosamzadebel centrSi 15)    

 Tsu-s fakultetebze da sxva struqturul erTeulebSi mowveul damxmare 

personalTan SromiTi xelSekrulebebis momzadeba-gaformeba da regulireba, gasul, 

2010 wels xdeboda samTviani periodulobiT. xelSekrulebebis gaformeba da ganaxleba 

ganxorcielda 766 TanamSromelTan.  
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 departamentis pasuxismgeblobiT, iseve rogorc gasul wlebSi,  ganxorcielda 

sakadro bazaSi saxelSekrulebo monacemebis, maT Soris xelfasis Sesaxeb monacemebis 

Setana da kontroli. 

 departamentma Tsu 2010 wlis dekembris mdgomareobiT daasrula personalis 

Sesaxeb informaciis Setana saaRricxvo programa ,,oris menejerSi” (aqve SevniSnavT, 

rom dRemde moqmedia Zveli ,,sakadro baza”, sadac daarqivebulia 1998 wlidan 2009 wlis 

CaTvliT personalTan dakavSirebuli yvela informacia da amave dros fiqsirdeba 

mimdinare monacemebi, ,,oris menejeris” sabolood danergvamde departamenti muSaobs 

orive bazaSi, rac Sesasrulebeli samuSaos moculobas zrdis);  

 ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centris moTxovniT, 2009 wels Tsu 

akademiuri personalis Sesaxeb detaluri informacia Setanili iqna profesor-

maswavleblebis reestrSi. 2010 wlis ganmavlobaSi, departamentis mier sistematurad 

xdeboda akademiuri personalis SemadgenlobaSi momxdari nebismieri  cvlilebis 

daregistrireba da reestrSi Cvens mier Setanili monacemebis monitoringi. 

 departamenti axorcielebs Tsu-sa da sadazRvevo kompanias Soris 

janmrTelobis dazRvevis programis farglebSi gaformebuli xelSekrulebis 

calkeuli sakiTxebis koordinacias (janmrTelobis dazRvevis programiT moculi iyo 

Tsu akademiuri da administraciul-damxmare personali, sul 1250-mde piri): 

yovelTviurad kontroldeba da zustdeba dazRveuli personalis raodenoba da 

Semadgenloba, ris safuZvelzec safinanso departamenti axdens Tanxis gadaricxvas. 

departamentidan gamoyofili sakontaqto piri Tavisi kompentenciis farglebSi 

konsultacias uwevs Tsu personals dazRvevis damatebiT pirobebTan dakavSirebiT, 

uzrunvelyofs informaciis ganTavsebas Tsu veb-gverdze, gancxadebebis miRebas 

Sesabamisi dokumentebis TanxlebiT da gadacemas sadazRvevo kompaniisadmi. 

 2010 wlis agvistoSi Tbilisis saxelmwifo universitetSi muSaobda 

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros Sida auditis  departamentis 

samuSao jgufi, personalis marTvis departamentma moamzada da gadasca maT yvela 

moTxovnili informacia.  

 departamentis mier momzadda universitetSi dasaqmebuli personalis mimdinare 

da jamuri statistikuri angariSebi da miewoda Sesabamis struqturebs dadgenili 

formebisa da wesis Sesabamisad; 

 departamentma  ganaxorciela saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 

saministros akreditaciis erovnuli centris mier (ssip akreditaciis erovnuli 

centris direqtoris 2010 wlis 6 aprilis #26 brZaneba) akreditebuli da 

axladdafuZnebuli licenzirebuli umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis 

TviTSefasebis angariSis wardgenisaTvis _ adamianuri resursebis nawilSi yvela 

saWiro masalis (akademiuri personalis, maswavlebelTa, mkvlevarTa da mowveuli 

personalis Semadgenloba, kvalifikaciis maxasiaTeblebi, studentebisa da akademiuri 

personalis Tanafardobis maCveneblebi da a.S.) sistematizacia, analizi da 

srulyofili saxiT miawoda xarisxis uzrunvelyofis samsaxurs.  

 2010 wlis ganmavlobaSi damuSavda, aikinZa da Tsu arqivs miewoda 1945 yofili 

TanamSromlis piradi saqme (SevniSnavT, rom Tsu yofili TanamSromlebisa piradi 

saqmeebis mowesrigeba, damuSaveba da akinZva Sromatevadi da specifiuri samuSaoa, 

risTvisac damatebiT xdeboda specialistebis mowveva. ukve sami welia departamenti 

aRniSnul samuSaos asrulebs sakuTari adamianuri resursis xarjze. rasakvirvelia, 

gaTvaliswinebulia personalis materialuri waxaliseba, rac ramdenjerme naklebia 

damatebiTi personalis mowvevis xarjebTan SedarebiT. amasTan, samuSaoc meti 

pasuxismgeblobiTa da sizustiT sruldeba). 
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 departamenti monawileobs universitetSi Seqmnili sxvadasxva komisiebis 

muSaobaSi: departamentis xelmZRvaneli aris satendero komisiis wevri, departamentis 

xelmZRvaneli da ufrosi specialisti CarTulia sainventarizacio komisiis 

SemadgenlobaSi, mTavari specialisti xelmZRvanelobs mudmivmoqmed disciplinuri 

pasuxismgeblobis komisias.  

 2010 wels  ramdenjerme Catarda konkursi dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris 

personalis SerCevis mizniT, aseve sxvadasxva samsaxurebisaTvis konkretuli 

specialobisa da  kvalifikaciis specialistTa SesarCevad. Sesabamisi administraciuli 

aqtebis proeqtebi momzadda departamentis mier, departamenti monawilebda komisiebis 

muSaobaSic. 

 2010 wlis noembridan departamentma daiwyo muSaoba saqarTvelos mTavrobis 

Sesabamisi dadgenilebebis safuZvelze SemoerTebuli saswavlo universitetebisa da 

samecniero-kvleviTi institutebis personalis piradi saqmeebis, saStato ganrigebis, 

saxelfaso sistemebis, personalTan dakavSirebuli sxva sakiTxebis Seswavlisa da 

damuSavebis mimarTulebiT. 

departamenti sistematurad axorcielebda debulebiT gaTvaliswinebul sxva 

saqmianobas: 

 yvela kategoriis personalis (akademiuri, administraciuli, damxmare) 

vakansiaze daniSvnis, sxva Tanamdebobaze gadayvanis, waxalisebis, disciplinuri 

pasuxismgeblobis dakisrebis, gaTavisuflebisaTvis saWiro dokumentaciis mowesrigebas, 

Sesabamisi brZanebis proeqtis momzadebas da wardgenas administraciis 

xelmZRvanelisaTvis; 

 Semosuli korespondenciis ganxilvas da adresatisaTvis misi wardgenis 

organizacias, xelmosawerad warsadgeni dokumentebis gaformebis sisworis kontrols 

(2010 wlis ganmavlobaSi personalis marTvis departamentSi Semosulia 4 702 sxvadasxva 

Sinaarsis dokumenti); 

 sapensio asakis TanamSromlebze pensiis daniSvnisaTvis saWiro sabuTebis 

momzadebas da wardgenas daniSnulebis mixedviT; 

 Tavisi kompetenciis farglebSi konsultaciebisa da meToduri daxmarebis 

gawevas  Tsu-s personalisaTvis.  

 Tsu-s personalisaTvis Tanamdebobisa da xelfasis odenobis damadasturebeli 

cnobebis gacemas (qarTul da inglisur enebze). 

 Tsu-s personalis mier warmodgenili saavadmyofo furclebis kontrols 

saqarTvelos Sromis kodeqsiT gaTvaliswinebuli normebis dacvis mizniT.  

 Tsu-s akademiuri da administraciul-damxmare personalis Svebulebebis 

grafikis  kontrols. 

V. kancelaria 

2010 wels kancelariaSi daregistrirda:  

 Semosuli korespodencia              32 098 

 aqedan kontrolze iqna ayvanili 2 816 

 gasuli korespodencia 7 279 

 reagireba moxda kancelariaSi Semosul yvela dokumentze;  
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 gamoica brZanebebi 5 705 

 gaformda  xelSekrulebebi 8 775 

gTavazobT 2007--2010 wlebSi kancelariaSi dokumentbrunvis monacemebis SedarebiT 

analizs: 

 Semosuli 

korespodencia 

brZanebebi xelSekrulebebi Ggasuli 

korespodencia 

2007 weli 18 945 3 448 2 462 32 552 

2008 weli 25 482 4 573 3 349 20 565 

2009 weli 31 227 5 372 6 946 20 801 

2010 weli 32 098 5 705 8 775 7 279 

 

 korespodenciisa da brZanebebis raodenobis mateba  ZiriTadad fiqsirdeba 

studentTa mobilobisa da  mivlinebebis zrdis xarjze. xolo xelSekrulebebis 

raodenoba gaizarda moklevadiani xelSekrulebebis, saaTobrivi wesiT mowveuli 

pedagogebis xelSekrulebebisa da Sesyidvebis xelSekrulebebis zrdis xarjze.  

 gasuli korespondenciis raodenoba ZiriTadad Semcirda mas Semdeg, rac 

studentis statusis damadasturebeli cnobebis gacemis uflebamosileba gadaeca 

fakultetebs. 

 aseve mniSvnelovnad migvaCnia aRiniSnos, rom dokumentbrunva bolo wlebSi 

TiTqmis orjer gaizarda, miuxedavad amisa kancelariis TanamSromelTa raodenoba 2007 

wlis Semdgom ar Secvlila, rac miRweulia kancelariis muSakTa saqmianobis 

optimizaciiT. 

 gasuli wlis ganmavlobaSi kancelaria gansakuTrebul  yuradRebas uTmobda 

dokumentebis arqivirebis process, yvela fakultetze da struqturul erTeulebSi 

Seiqmna samuSao jgufebi,  mowveul iqna specialistebi centraluri arqividan, ramac 

mogvca saSualeba mogvexdina didi moculobis masalis damuSaveba: dokumentebis 

aRwera, eqspertiza, mudmivad da xangrZlivad Sesanaxi dokumentebis saqmeebad 

mowesrigeba. damuSavda da arqivs gadaeca 2007 wlamde fakultetebsa da sxvadsxva 

struqturul erTeulebSi arsebuli dokumentacia. 

 saqarTvelos iusticiis ministris 2010 wlis 31 martis brZaneba №72 

,,dawesebulebebis saqmianobis procesSi Seqmnili tipobrivi mmarTvelobiTi 

dokumentebis nusxis (maTi Senaxvis vadebis miTiTebiT) damtkicebis Sesaxeb„„, 

safuZvelze SemuSavda naerTi nomenklaturis proeqti 2011 wlisaTvis, romelic 

uaxloes periodSi waredgineba saeqsperto komisiis sxdomas dasamtkiceblad. 

aRsaniSnavia, rom nomenklatura, ar ganaxlebula 2000 wlis Semdgom.  axali naerTi 

nomenklatura saSualebas mogvcems Sesabamisad ganisazRvros dasaarqivebeli 

dokumentebis saxeebi.   

 kancelariaSi Seiqmna da danergilia eleqtronuli saqmiswarmoeba, romlis 

saSualebiTac xdeba  Semosuli da gasuli korespodenciis registracia da 

dokumentebis aRricxva. monacemTa baza saSualebas iZleva gvqondes sruli suraTi 

dokumentebis Sesrulebis Sesaxeb,  yovelTviurad dgeba Seusrulebeli dokumentebis 
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nusxa, romelic egzavneba Sesabamis struqturul erTeulebs Semdgomi reagirebisaTvis. 

kancelariis msgavsad eleqtronuli saqmiswarmoeba dainerga  fakultetebsa  da 

departamentebSi, romelic Cven mier maTi saqmianobis gaTvaliswinebiT iqna 

adaptirebuli. unda aRiniSnos rom kancelariaSi moqmedi programa muSaobs  

avtonomiur reJimSi, _ Tsu-Si moqmedi qseluri sistemis – kancelariis jgufSi, igi 

moklebulia dokumentis eleqtronuli versiis moZraobis saSualebas Tsu struqturul 

erTeulebsa da fakultetebze. amJamad tardeba saorganizacio samuSaoebi erTiani 

eleqtronuli dokumentbrunvis uzrunvelyofisaTvis, romelic erTmaneTTan 

daakavSirebs universitetis yvela struqturul erTeuls. 

 

VI. iuridiuli departamenti  

(2010 wlis 29 dekembris monacemebiT) 

sasamarTlo procesebi  

 mimdinare sasamarTlo procesebi – 13 

 maT Soris: akademiuri personalis konkursis SedegebTan dakavSirebuli dava – 

5;  

 sxva danarCeni – 8; 

 damTavrebuli saqmeebi – 11; maT Soris – 9 sarCeli ar dakmayofilda; 2 sarCeli 

dakmayofilda;  

 mimdinare saqmeebidan saapelacio wesiT mogebulia _ 9 sasamarTlo procesi. 

 morigeba – 1; 

 pirvel instanciaSi mogebulia _ 2;  
 
sajaro informacia  
 

ssip -  ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi 2010 

wlis 10 dekembris mdgomareobiT sajaro informaciis moTxovnaze registrirebulia 80 

ganacxadi. 

    aRniSnuli 80 ganacxadidan: 

 38 ganacxadiT moTxovnil iqna ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetSi akademiuri da damxmare personalis Tanamdebobis 

dasakaveblad Catarebul konkursTan dakavSirebuli sxvadasxva saxis  dokumentacia - 

yvela moTxovna dakmayofilda. 

 9 ganacxadiT moTxovnil iqna safinanso saxis dokumentacia - yvela moTxovna 

dakmayofilda. 

 4 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia universitetis TanamSromelTa Sesaxeb 

– yvela moTxovna dakmayofilda. 

 3 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia personaluri monacemis Sesaxeb - 

razedac ganmcxadeblebs miecaT ganmarteba, rom aucilebelia im pirTa Tanxmoba, 

romelzec iTxoven informacias. 

 8 ganacxadiT moTxovnil iqna reqtoris da administraciis xelmZRvanelis 

administraciuli aqtis asli - yvela moTxovna dakmayofilda. 

 2 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia saswavlo sferoSi specialobebis 

mixedviT bakalavriatis, magistraturisa da aspiranturis (doqtoranturis) studentTa  
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(maT Soris saxelmwifo dafinansebis mqone) studentTa saerTo raodenobis Sesaxeb - 

yvela moTxovna dakmayofilda. 

 3 ganacxadiT moTxovnil iqna fakultetebisa da specialobebis mixedviT 

saStato da mowveul profesor-maswavlebelTa da agreTve damxmare saswavlo 

personalis (laboratoriebis gamgeebisa da laborantebis) raodenoba – yvela moTxovna 

dakmayofilda. 

 1 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis saswavlo korpusebSi auditoriebis raodenobasa 

da laboratoriebis CamonaTvalis Taobaze - rac  dakmayofilda. 

 1 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia devnili studentebisa da warCinebuli 

studentebis raodenobis Sesaxeb - rac dakmayofilda. 

 4 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia universitetis studenturi 

TviTmmarTvelobis Sesaxeb – yvela moTxovna dakmayofilda. 

 1 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia 1990 wlidan 2009 wlis CaTvliT 

ucxoeTSi moRvawe akademiuri da samecniero personalis Sesaxeb – rac dakmayofilda. 

 1 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia TurqeTis respublikis moqalaqe 

studentebis Sesaxeb – rac dakmayofilda. 

 1 ganacxadiT moTxovnil iqna informacia universitetis mecnier –

TanamSromlebze stipendiis daniSvnis Sesaxeb – rac dakmayofilda. 

 4 ganacxadiT moTxovnil iqna sxvadasxva Sinaarsis sajaro informacia - yvela 

moTxovna dakmayofilda. 

 

iuridiul da fizikur pirTa mxridan Semosuli gancxadebebi - 1470 gancxadeba; 

 

momzadda da samarTlebrivi eqspertiza Cautarda urTierTanamSromlobis Sesaxeb 

xelSekrulebasa da memorandums –22; 

 

momzadda qiravnobis, momsaxurebisa da ijaris xelSekrulebebi – 63; 

 

universitetis sargeblobaSi arsebuli uZravi qonebis dadgenili formiT 

gadmocemasTan dakavSirebiT, uzrunvelvyaviT Sida azomvebis, sakadastro azomvebisa da 

sxva saWiro teqnikuri dokumentaciis momzadeba da saqarTvelos ekonomikuri 

ganviTarebis saministroSi wardgena Semdeg obieqtebTan dakavSirebiT (2010 wlis 29 

dekembris monacemebiT): 

 

 saswavlo korpusi #4 - WavWavaZis gamz. #14; 

 saswavlo korpusi #5 - WavWavaZis gamz. #36; 

 saswavlo korpusi #3 – WavWavaZis gamz. 11; 

 saswavlo korpusi #8 – WavWavaZis gamz. #13; 

 ar. Ciqobavas sax. iberia kavkasiuri enaTmecnierebis kabineti – WavWavaZis gamz. 

#19 bina 22; 

 sof. tabaxmelaSi – 1. ssip -  ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis ionosferos samecniero kvleviTi laboratoria; 2. 

saswavlo-sakonferencio centri; 

 gmir kursantTa q. #-3-Si mdebare Senoba-nageboba – daregistrirda saxelmwifo 

sakuTrebad da velodebiT uzufruqtis formiT gadmocemas; 

 eqsperimentaluri baza – q. quTaisi, javaxiSvilis q. #87.  
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 aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT, Sesabamisi organoebis mier gamoxatulia 

Tanxmoba xsenebuli uZravi qonebis, infrastruqturis ganviTarebidan 

gamomdinare, universitetisaTvis gadmocemaze, Tanamedrove stilis Senoba-

nagebobebis aSenebisa da saswavlo-samecniero kvleviTi laboratoriis mowyobis 

winapirobiT.  

 sakiTxi gansaxilvelad gadaeca warmomadgenlobiT sabWos, romelmac 

gamomdinare iqidan, rom sareabilitacio samuSaoebis ganxorcielebis 

uzrunvelyofa dakavSirebuli iqneba xarjebTan, miiRo gadawyvetileba, am 

etapze uZravi qonebis ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetisaTvis gadmocemis mizanSeuwonlobis Taobaze. 

 departamenti intensiurad muSaobda da agrZelebs muSaobas uZravi qonebis 

samarTlebrivi registraciis mimarTulebiT. 

 iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri 

sabWos 15.09.2008w. #130 dadgenilebiT iuridiul departaments daevala 

universitetis akademiuri personalis SesarCevi sakonkurso komisiebis 

SedegebTan dakavSirebuli saCivrebis ganxilva procedurul darRvevebze da 

akademiuri sabWosaTvis Sedegebis Sesaxeb daskvnis wardgena, aRniSnuli 

daskvna momzadebuli da wardgenili iqna iuridiuli departamentis mier. 

 iuridiuli departamenti monawileobas iRebda ganaTlebisa da mecnierebis 

saministroSi mimdinare administraciul warmoebebSi. 

 iuridiuli departamenti aqtiurad iyo CarTuli sainventarizacio komisiisa 

da inspeqtirebis jgufis saqmianobaSi. 

 iuridiuli departamenti misi xelmZRvanelis saxiT monawileobs satendero 

komisiis muSaobaSi. 

 momzadda bagebis studqalaqis TemasTan dakavSirebuli sakiTxebi, romelic 

moicavda studentebis farTiT dakmayofilebis, farTebis ukanonod dakavebis 

faqtebze Semdgomi reagirebis, cnobebis gacemis mizanSewonilobis 

sakiTxebs, am kuTxiT mWidrod vTanamSromlobdiT materialuri resursebis 

marTvis departamentTan, bagebis studqalaqis administraciasTan, 

okupirebuli teritoriebis, gansaxlebisa da ltolvilTa saministrosTan. 

momzadda bagebis studqalaqis saerTo sacxovrebliT sargeblobis wesi.  

 iuridiuli departamenti uwevda Sesabamis konsultaciebs dainteresebul 

pirebs, aseve aqtiurad TanamSromlobda sxva struqturul erTeulebTan 

administraciul-samarTlebrivi aqtebisa da xelSekrulebebis momzadebis 

kuTxiT, departamentis xelmZRvaneli axdenda maT vizirebas. 

 

VII. kulturisa da sportis departamenti 

kultura   

 2 ianvari – saaxalwlo gadacemaSi pirdapiri CarTva Carglidan. gogonaTa 

tradiciuli musikis ansambl „Tsu–gordela‟‟ koncerti; 

 3–4ianvari – saaxalwlo karnavali universitetis TanamSromelTa 

bavSvebisaTvis; 

 5 ianvari – radio 1 arxis gadacemaSi „radioanSlagi‟‟ gogonaTa tradiciuli 

musikis ansambl „Tsu–gordelas‟‟ solo koncerti;  

 8  Tebervali   –  ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis saiubileo RonisZieba; 
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 25 marti – gogonaTa tradiciuli musikis ansambl „Tsu–gordelam‟‟ miiRo 

monawileoba, samedicino universitetSi gamarTul saqvelmoqmedo koncertSi leikemiiT 

daavadebul bavSvTa dasaxmareblad;  

 14  Tebervali – valentinobasTan dakavSirebiT Tsu merve korpusis saaqto 

darbazSi Teatralurma dasma ,,sxveni‟‟ gamarTa literaturuli saRamo;  

 16 Tebervali  –  Tsu meore korpusSi gaimarTa  kulturis da sportis centris 

prezentacia, sadac warmodgenili iqna 2010 wlis samoqmedo gegma; 

 4 maisi – Teatraluri dasi ,,sxvenis‟‟ warmodgena dedaTa dResTan dakavSirebiT; 

 8 marti – qalTa saerTaSoriso dRisadmi miZRvnili Teatralizebuli 

warmodgena. kote marjaniSvilis saxelobis Teatris msaxiobebisa da Tsu Teatralur 

das „sxvenis‟‟ erToblivi saRamo; 

 30 marti – Tsu merve korpusis saaqto darbazSi Sedga Teatraluri dasi 

„sxvenis“ speqtaklis „samaniSvilis dedinacvalis‟‟  premiera;  

 7 aprili – TinaTin mRvdliaSvilisadmi miZRvnili saRamo. koncerti – vaJTa 

vokaluri ansambli ,,universitetis‟‟  SesrulebiT;  

 28-29 aprili  –  hereTis dReebisadmi miZRvnili konferencia da koncerti.  

universitetis VIII korpusi. gogonaTa tradiciuli musikis ansambli „Tsu–gordelasa 

da vaJTa vokalur  ansambl „universitetis‟‟ SesrulebiT; 

 3-7 maisi qarTul - germanuli skolis ,,GGSWHP” konferencia kulturis centr  

,,muza”–Si. sakoncerto programa: qoreografiuli ansambli ,,universiteti”. gogonaTa 

tradiciuli musikis ansambli „Tsu–gordela‟‟.  vaJTa vokaluri ansambli 

„universiteti‟‟;  

 5 maisi – proeqt „Cven vswavlobT biblias‟‟ farglebSi gamarTuli sakoncerto 

programa.  vaJTa vokaluri ansambli „universitetis‟‟ SesrulebiT; 

 14 maisi – Tsu-s VIII korpusSi gaimarTa  tradiciuli musikis gogonaTa 

ansamblis ,,Tsu–gordelas‟‟ solo koncerti;  

 17 maisi – Tsu-s ,,man–san–kan‟‟-is gundma moipova saqarTvelos Cempionis tituli; 

 2 ivnisi – telekompania rusTavi 2-is organizebiT gaimarTa koncerti, sadac 

monawileoba miiRo ,,Tsu–gordelam‟‟; 

 2, 3 da 4 agvistos gaimarTa tradiciuli xelovnebisa da folkloris 

universitetTaSorisi studenturi festivali ,,eris xma‟‟. festivalSi monawileobda 

saqarTvelos yvela universiteti. ,,erisxmis‟‟ ideis avtori gaxlavT Tsu-s kulturisa 

da sportis departamentis ufrosi irakli xarjavaniZe, organizatori iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis studenturi TviTmmarTveloba da 

kulturisa da sportis departamenti. festivalis mizania axalgazrdebSi qarTuli 

folklorisa da kulturis warmoCena-popularizacia da xelovnebis sxvadasxva dargSi 

niWieri studentebis gamovlena.  masSi mTeli saqarTvelodan 21 universitetis 700 

studentma miiRo monawileoba. 

 16 agvisto – 3 seqtemberi CaTvliT Tsu–s qoreografiuli ansambli imyofeboda 

espaneTis  qalaq valensiasa da rondaSi  saerTaSoriso festivalze. sadac  

monawileobda  msoflios 20 – mde ansambli. Tsu–s ansamblma aiRo gran–pri. Tsu–s 

qoreografiuli ansamblis  warmatebuli gamosvlis Sedegad, koleqtivi eqskluziurad 

miiwvies espaneTis sxvadasxva qalaqebSi koncertebis Casatareblad. 

 20 seqtemberi – swavlis dawyebasTan dakavSirebiT Catarda koncerti 

respublikis moedanze: Tsu gordelas, vaJTa vokalur ansambl ,,universitetis‟‟, 

qoreografiul ansambl  ,,universitetis“ da popularul jguf ,,mgzavrebis‟‟ 

monawileobiT; 
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 28 seqtembers universitetis me-8 korpusSi gaimarTa Tsu-gordelas solo 

koncerti;  

 10 – 15 noemberi – universitetis qoreografiuli ansambli ,,universiteti 2‟‟ 

imyofeboda saerTaSoriso festivalze TurqeTSi qalaq mersinSi, sadac didi mowoneba 

daimsaxura da gran-pri miiRo; 

 12 noembers – Catarda ,,man–san–kani“-is Cempionatis pirveli turi Tsu-s 

TasisaTvis; 

 23 noembers quTaisis lado mesxiSvilis saxelobis TeatrSi gaimarTeba nukri 

kapanaZisa da ,,Tsu-gordelas‟‟ erToblivi koncetri.  

 26 noembers gaimarTa tradiciuli  eris moamageTa dajildoebis konkursi 

,,soflis maSenebeli 2010‟‟ . Tsu-gordelas da mis xelmZRvanel Tamaz mamalaZes  

erovnuli idealebis erTgulebisa da sasaxelo mamuliSvilobisaTvis mieniWa tituli 

,,soflis maSenebeli 2010‟‟; 

 21 dekembers Tsu–s me–8 korpusis saaqto darbazSi Teatralurma  dasma gamarTa 

premiera  speqtaklisa – ,,Wriloba‟‟. 

 21, 22, 24 dekemberi – didi xnis Sesvenebis Semdeg universitetSi kvlav aRsdga 

studenturi dReebi; 

  25, 26 dekemberi – ,,man–san–kanis‟‟  mervedfinaluri Sexvedrebi Tsu-s Tasis 

naxevarfinalisaTvis brZolaSi; 

 27 dekembers – telekompania mzis organizebiT gaimarTa koncerti ,,Tsu–

gordelas‟‟  monawileobiT; 

  29 – 30 dekembers – universitetis TanamSromelTa bavSvebisaTvis gaimarTa 

saaxalwlo wveuleba, moewyo Teatraluri warmodgena universitetis Teatraluri dasi 

,,sxveni‟‟-s SesrulebiT.  

 2010 wels Tsu-Si Camoyalibda cekvis seqcia; 

 2010 wels universitetSi Camoyalibda xalxur tradiciul sakravebze dakvris 

Semswavleli seqcia. 

sporti 

 19 Tebervali – Tsu-s vaJTa sakalaTburTo gundma saqarTvelos Tasis 

gaTamaSebaSi meore adgili daikava; 

 20 Tebervals – niu–jersis Statis q. bordenTaunSi gaimarTa  msoflio 

Cempionati aTletizmSi. saqarTvelos nakrebi dakompleqtebuli iyo Tsu–s gundis 

wevrebiT. gundma  10 oqros, ori vercxlis da ori brinjaos medali moipova. 

universitetis socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis studentma levan 

ciciSvilma  (90 kg) ori rekordi daamyara. 

 10 marti – universitetis gogonaTa sakalTburTo gundi saqarTvelos Tasis 

mflobeli gaxda. 

 16 aprili – aWaris Ria CempionatSi Tsu–s saxeliT miiRo monawileoba Tsu 

mSvildosnobis gundma. sadac Tsu-s studentma daviT WeliZem mesame adgili daikava.  

 4 - 5 maisi – saqarTvelos CempionatSi, iuniorTa Soris mSvildosnobaSi, Tsu-s 

studentma daviT WeliZem pirveli adgili daikava. 

 10 maisi – universitetis qal kalaTburTelTa gundi saqarTvelos Cempioni 

gaxda. 

 15 maisi – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisi saxelmwifo universitetma 

saqarTvelos universiadaze 15 oqro, 10 vercxli da 7 brinjaos medali moipova da 

daikava meore gunduri adgili. 
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 20 maisi – universitetis vaJTa sakalaTburTo gundma saqarTvelos Cempionatis 

umaRles ligaSi vercxlis medlebi moipova; 

 28 maisi – universitetis safexburTo gundma saqarTvelos Tasis gaTamaSebaSi 

meore adgili daikava. 

 4 ianvari – Tsu-s futzalis safexburTo gundma saqarTvelos Cempionatis 

umaRles ligaSi brinjaos medali moipova; 

 5 ivnisi – Tsu meore korpusSi gaimarTa Sejibri saqarTvelos Tasze 

aTletizmSi. aTletizmis nakrebma gundma 13 oqros da 3 vercxlis medali moipova da 

saqarTvelos Tasi daisakuTra; 

 oqros medlebi moipoves Tsu-s studentebma:   

1. levan ciciSvilma –  socialur  da  politikur mecnierebaTa fakulteti  (90  

kg.  kategoria); 

2. stefane wiklaurma –  iuridiuli fakulteti (110 kg. kategoria);   

3. msoflio Cempionma da rekordsmenma bicepsebiT wonis awevaSi levan            

ciciSvilma  saqarTvelos Tasis gaTamaSebaze Tavisive msoflio rekordi 2,5 kg–iT 

gaaumjobesa da 100 kg daZlia; 

4. Tsu-s  dacvis TanamSromelma zaur javaxiSvilma  (67,5 kg. kategoria) 

saqarTvelos  axali rekordi daamyara  192,5 kg aWima da oqros medali moipova. 

 9 - 13 ivnisi –  baqo - Tbilisi - yarsis  sarkinigzo magistralis Sedegad 

dakavSirebul sam qveyanas Soris urTierTTanamSromlobis safuZvelze, q. yarsSi, 

TurqeTis respublikis kavkasiis universitetSi, Catarda  studenturi sazafxulo 

zeimi. monawiloebda  5  universiteti: Tbilisis saxelmwifo, baqos,  yarsis, naxiCevanis 

da axalcixis universitetebi.  RonisZieba moicavda sportuli Sejibrebebis sxvadasxva 

saxeobebs:  m/CogburTi, CogburTi, frenburTi, badmintoni, Wadraki da mini–fexburTi. 

Tsu-s gundebma  eqvsive  saxeobaSi miiRes monawileoba da pirveloba  aravis 

dauTmes:  

1. m/CogburTi         gogonebi – I          vaJebi– III 

2. CogburTi           gogonebi – I, II  

3. frenburTi          gogonebi – I         vaJebi – III 

4. Wadraki             gogonebi  - I, II     vaJebi – II, III 

5. mini–fexburTi      vaJebi – I 

 

 20 ivnisi – gaixsna maRlivi korpusis sportuli darbazi; 

 20-25 dekembrs baqsvudis Tasze Tsu-s qal frenburTelTa  gundma me-2 adgili 

daikava; 

 27 dekemberi – universitetis studenturma safexburTo gundma kompania 

,,rompetrolis‟‟ Tasze, meore adgili moipova; 

 2010 wels universitetSi Camoyalibda vaJ xelburTelTa seqcia, saidanac 

Camoyalibda Tsu-s nakrebi gundi, romelic monawileobas Rebulobs 2010–2011 wlis 

sezonis saqarTvelos Cempionatis umaRles ligaSi, gundi amJamad mesame adgilze 

imyofeba da ibrZvian saqarTvelos CempionobisaTvis; 

 2010 wels universitetSi Camoyalibda qal frenburTelTa seqcia, saidanac 

Seiqmna universitetis nakrebi gundi, romelic monawileobas Rebulobs saqarTvelos 

Cepionatis 2010–2011 wlis sezonSi, igi amJamad naxevarfinalSi imyofeba da ibrZvis 

saqarTvelos CempionobisaTvis; 

 2010 wels universitetSi Camoyalibda vaJTa studenturi gundi, romelic 

monawileobs saqarTvelos Cempionatis meore ligaSi da cxrilis saTaveSi imyofeba; 
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 2010 wels Tsu-Si Camoyalibda vaJ xelburTelTa seqcia; 

 2010 wels Tsu-Si  Camoyalibda mSvildosanTa seqcia; 

 2010 wels universitetSi Camoyalibda magidis CogburTis seqcia; 

 2011 wlis sezonSi qal kalaTburTelTa gundi saqarTvelos Cempionatis 

lideria; 

 2010–2011 wlis sezonSi universitetis vaJ kalaTburTelTa gundi saqarTvelos 

CempionatSi pirvel adgilze imyofeba; 

 2010–2011 wlis sezonSi universitetis vaJ fexburTelTa gundi saqarTvelos 

CempionatSi mesame adgilze imyofeba da Cempionis titulis mopovebisaTvis ibrZvis; 

 2011 Tebervali – Tsu-s vaJ kalaTburTelTa umaRlesi ligis gundma qorqia-

sakandeliZis Tasis gaTamaSebaSi pirveli adgili  moipova; 

 2011 wlis 15 ianvari – universiadaSi universitetis gundma gigantur slalomSi 

moipova meore gunduri adgili. 

VIII. sazogadoebasTan urTierTobis departamenti 

sazogadoebasTan urTierTobis departamentis saqmianobis ZiriTadi 

mimarTulebebia: 

 universitetis popularizacia; 

 Sida sauniversiteto komunikacia; 

 masmediasTan urTierToba;  

 saxelisuflebo struqturebTan, saswavlo/samecniero dawesebulebebTan 

urTierToba.  

 arasamTavrobo organizaciebTan da sxvadasxva sazogadoebriv organizaciebTan 

urTierToba. 

universitetis popularizacia 

sazogadoebasTan urTierTobis departamentis mTavari funqcia universitetis, 

akademiuri wreebis warmomadgenlebis, studentTa warmatebebis sazogadoebaSi 

popularizacia, mediasaSualebebTan urTierTobaa. dekembrisTvis dasrulda 

universitetis axal vebgverdze muSaoba, romelic momxmareblisTvis ufro martivi  

mosaxmari da meti informaciis momcveli gaxda. departamentis TanamSromlebi  gegmaven 

da axorcieleben universitetSi mimdinare movlenebis sareklamo kampaniasac. aRniSnul 

sakiTxze departamenti TanamSromlobs sareklamo saagentoebTan, (Sps ,,solei‟‟, ,,ei-si‟‟ 

jgufi, Sps ,,degaprinti‟‟, Sps ,,saqideamSeni‟‟, ,,edss kompani‟‟), muSavdeba Sesabamisi Tema, 

irCeva segmenti, iwereba media-gegma da Tavsdeba sareklamo rgoli sxvadasxva 

satelevizio arxze, radioSi, presaSi da kinoTeatrebSi.  

gTavazobT CamonaTvals:  

 administraciuli da akademiuri registracia; 

 samagistro da erTiani erovnuli gamocdebis reklamireba mediasivrceSi: 

 Ria karis dReebis mowyoba; 

 saswavlo da kvleviTi xasiaTis ganxcadebebis ganTavseba profilur 

internetgverdebze; 

 qveynis masStabiT sajaro skolebSi Tsu–is profesor–maswavlebelTa gasvliTi 

leqcia–seminarebi. 

 urTierToba universitetis kursdamTavrebulebTan. 
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Sida sauniversiteto komunikacia 

 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

sazogadoebasTan urTierTobis departamenti mudmiv kavSirSia universitetis 

reqtorTan, administraciasa  da fakultetebis warmomadgenlebTan, studentebTan da 

abiturientebTan.  

 2010 wlis 20 seqtembers Tsu–Si saswavlo wlis dawyeba grandiozulad 

aRiniSna. yvela pirvelkursels daurigda universitetis logoiani sasaCuqre 

kompleqti, xolo saRamos respublikis moedanze studentebisTvis jgufi „mgzavrebisa‟‟ 

da Tsu–s SemoqmedebiTi koleqtivebis koncerti gaimarTa.   

 departamentis TanamSromlebi aRniSnuli struqturebidan moZiebul/mowodebul 

informacias amuSaveben da mediis sxvadasxva saSualebebSi mizanmimarTulad 

avrceleben; aseve departamenti xels uwyobs universitetis SigniT arsebuli 

akademiuri da administraciuli struqturebis warmomadgenlebis komunikacias.  

 sazogadoebasTan urTierTobis departamentis organizebiT gaimarTa Tsu–is 

reqtoris movaleobis Semsruleblis aleqsandre kvitaSvilis Sexvedrebi eqvsive 

fakultetis studentebTan, romelzec studentebma reqtors problemebsa 

daxelisSemSlel pirobebze miawodes informacia. 

 2010 wels departamentis xelSewyobiT gaimarTa konferenciebi, seminarebi, 

sajaro leqciebi, RonisZiebebi, da konkursebi, gaformda memorandumebi, romelSic 

monawileobas aqtiurad iRebdnen akademiuri da administraciuli personalis 

warmomadgenlebi.  

 sazogadoebasTan urTierTobis departamenti uzrunvelyofs universitetSi 

mimdinare movlenebis Sesaxeb informaciis operatiul da mizanmimarTul gavrcelebas 

sauniversiteto sivrceSi (veb-gverdi,  sareklamo dafebi, universitetis sxvadasxva 

korpusSi damontaJebuli ekranebi).  

 2010 wels sazogadoebasTan urTierTobis departamentma, saqmianobis efeqturad 

ganxorcielebisTvis, damatebiTi siaxle danerga da aqtiurad CaerTo socialuri 

mediis sivrceSi. socialur qselSi – Facebook Seiqmna Tbilisis saxelmwifo 

universitetis  specialuri saimijo gverdi, romelSic am droisaTvis 10 000-ze meti 

momxmarebelia gawevrianebuli. TiToeuli maTgani yoveldRiurad ecnoba universitetSi 

mimdinare siaxleebs, garda amisa departamentis TanamSromeli studentebis mier 

dasmul SekiTxvebs pasuxobs da akademiur Tu administraciul personalTan maT 

dakavSirebas uzrunvelyofs. Tbilisis saxelmwifo universitets aqvs sakuTari arxi 

YouTube–ze, sadac Tavsdeba yvela sajaro leqciis Canaweri da universitetis Sesaxeb 

gadaRebuli saintereso video–masalebi.  

saxelisuflebo struqturebTan, saswavlo/samecniero dawesebulebebTan 

urTierToba 

2010 wels sazogadoebasTan urTierTobis departamenti aqtiurad da nayofierad 

TanamSromlobda Semdeg saxelisuflebo struqturebTan:  

 saqarTvelos mTavrobis kancelaria _ sazogadoebasTan urTierTobis 

departamenti;  

 saqarTvelos parlamenti _ sazogadoebasTan urTierTobis departamenti;  

 ganaTlebis da mecnierebis saministro; 

 ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centri; 

 erovnuli gamocdebis da Sefasebis centri;  
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 garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro; 

 ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro; 

 sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa saministro; 

 saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, 

gansxalebisa da ltolvilTa saministro; 

 saqarTvelos uzenaesi da Tbilisis saqalaqo sasamarTlo; 

 Tbilisis meria; 

 sainformacio centri natos Sesaxeb. 

Tsu-s sazogadoebasTan urTierTobis departamenti mWidrod TanamSromlobs sxva 

saxelmwifo umaRles saswavlo dawesebulebebTan. maT Soris:  

 saqarTvelos teqnikuri universitetis sazogadoebasTan urTierTobis 

departamentTan;  

 ilias saxelmwifo universitetis sazogadoebasTan urTierTobis 

departamentTan; 

 samxatvro akademiis sazogadoebasTan urTierTobis departamentTan; 

 SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis 

sazogadoebasTan urTierTobis departamentTan; 

 baTumis SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo universitetis 

sazogadoebasTan urTierTobis departamentTan; 

 erovnuli gamocdebis da Sefasebis centris sazogadoebasTan urTierTobis 

departamentTan. 

grZelvadiani proeqtebi 

   2010 wels sazogadoebasTan urTierTobis departamentma kompania „jeoselTan‟‟ 

erTad ganaxorciela erToblivi proeqti:   

 Tsu-s  sazogadoebasTan urTierTobis departamentisa  da kompania ,,jeoselis‟‟ 

sazogadoebasTan urTierTobis departamentis TanamSromlobiT 2010 wlis 20 seqtembers 

starti aiRo studenturma literaturulma konkursma ,,Semodgomis legenda 2010‟‟. 29 

oqtombers  studenturi konkursi sloganiT – „samSoblo mTebo! – dabruneba‟‟ yvarlis 

tbis teritoriaze Catarda. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universiteti da kompania „jeoseli‟‟ universitetis studentebisTvis literaturul 

konkurss ukve meore welia marTavs. „Semodgomis legenda‟‟ erToblivi proeqtia, 

romlis mizanic niWieri Taobis aRmoCena da maTTvis gzis gakvalvaa. wlevandel 

konkursSi monawileoba 122 studentma miiRo, maT Soris specialurma Jiurim 10 

saukeTeso gamoavlina. gamarjvebul sameuls Tbilisis saxelmwifo universitetis 

reqtorma aleqsandre kvitaSvilma fuladi premia gadasca. I adgilis mflobeli 1000 

lariT da konkursis simboloTi, II adgilosani – 700 lariT, xolo III adgilze gasuli 

konkursanti 500 laris odenobis fuladi premiiT dajildovda. 

 departamentis TanamSromlebma  winasaaxalwlod moamzades universitetis 

saimijo atributika: kalendari, romelic asaxavs universitetis istorias daarsebidan 

dRemde. kalendari sloganiT – „gaanalize warsuli, ixelmZRvanele awmyoTi, 

gaiTvaliswine momavali!‟‟ universitetis yvela megobari organizaciisa da  struqturis 

warmomadgenels gadaeca.  

 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iniciativiT 

ivnisSi, qalaq baTumSi  ,,vefxistyaosnis‟‟ sajaro kiTxva moewyo. RonisZieba baTumis 

SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo universitetSi gaimarTa. ,,vefxistyaosnis‟‟ 
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kiTxvis maraTonSi monawileobis miReba nebismier msurvels SeeZlo, maT Soris iyvnen 

studentebi, skolis moswavleebi, sakanonmdeblo da aRmasrulebeli xelisuflebis 

warmomadgenlebi, damsveneblebi, sxvadasxva regionebidan Casuli stumrebi.  RonisZiebis 

devizi iyo: ,,Cven, kacTa, mogvca qveyana, gvaqvs uTvalavi feriTa.‟‟ 

 ,,vefxistyaosnis‟‟ kiTxvis dRe tradiciulia da yovelwliurad imarTeba. am 

tradicias safuZveli mweralma daTo turaSvilma da parlamentarma nugzar wiklaurma 

safuZveli Svidi wlis win Cauyares. wina wlebSi "vefxistyaosnis" sajaro kiTxva 

TbilisSi, senaksa da TamaraSenSi gaimarTa. 

 kompania „qarTul foladTan“ erTad daigegma sametapiani konkursi 

studentebisTvis. konkursSi gamarjvebul studentebs erTi wlis ganmavlobaSi 

daeniSnaT soliduri stipendia.  

masmediasTan urTierToba 

 sazogadoebasTan urTierTobis departamenti TanamSromlobs media 

saSualebebTan.  

 departamenti regularulad amzadebs presrelizebs universitetSi mimdinare 

movlenebis Sesaxeb da   yvela sainformacio saSualebas awvdis informacias.   

 2010 wels universitetSi mimdinare movlenebi gaSuqda televiziebSi: 

,,sazogadoebrivi mauwyebeli‟‟, ,,rusTavi 2‟‟, ,,imedi‟‟, ,,region–tv;‟‟, ,,kavkasia‟‟, ,,real-tv‟‟, 

,,sapatriarqos televizia‟‟, internet–televizia, telekompania ,,aWara‟‟, „pirveli 

kavkasiuri‟‟. 

 gazeTebSi: ,,24 saaTi‟‟, ,,axali Taoba‟‟, ,,rezonansi‟‟, ,,saqarTvelos respublika‟‟, 

,,kviris palitra‟‟, „tabula‟‟, „liberali‟‟, „praim–Taimi‟‟. 

 radioSi: ,,sazogadoebrivi radio‟‟, ,,fortuna‟‟, ,,radio imedi‟‟, ,,radio ucnobi‟‟, 

,,Tavisufleba‟‟, ,,mwvane talRa‟‟, „radio palitra‟‟. 

 sainformacio saagentoebSi: ,,interpresniusi‟‟, ,,pirveli‟‟, ,,medianiusi‟‟, ,,bi-es-

presi‟‟, ,,kavkas-presi‟‟, ,,axali ambebi _ saqarTvelo‟‟, ,,sainformacio saagento –faqti‟‟, 

,,eqspresniusi‟‟. 

 sazogadoebasTan urTierTobis departamenti JurnalistebisTvis uzrunvelyofs 

saWiro respondentTa SerCevas, awvdis maT informacias universitetSi dagegmili 

siaxleebisa da proeqtebis Sesaxeb, romlis mixedviTac Jurnalistebi qmnian 

satelevizio Tu radio siuJetebs, weren saintereso statiebs. 

 telekompania ,,rusTavi 2‟‟, ,,imedis‟‟ da ,,sazogadoebrivi mauwyeblis‟‟ eTerSi 

momzadda eqskluziuri  siuJetebi universitetSi mimdinare  saintereso movlenaze.  

urTierToba universitetis kursdamTavrebulebTan 

kursdamTavrebulebTan urTierTobis samsaxurTan erTad sazogadoebasTan 

urTierTobis departamentis organizebiT dekemberSi  universitetis 

kursdamTavrebulebTan Sexvedra gaimarTa, romelic  yofil universitetelebTan 

kavSiris aRdgenas da maTi sauniversiteto cxovrebaSi CarTvas iTvaliswinebda miznad. 

RonisZiebebi, romelic gaimarTa Tsu–Si da gaSuqda media saSualebebSi: 

 12.01.2010 boloniis procesTan dakavSirebuli konferencia, kai echoldis 

moxseneba; 

 8.02.2010 Tbilisis saxelmwifo universitetis 92 wlis iubile. panaSvidi, 

gamofena, emeritusebis dajildoeba; 



20 
 

 14.02.2010 siyvarulis dRisadmi miZRvnili saRamo, Teatraluri dasis ,,sxveni‟‟ 

warmodgena; 

 25.02.2010 okupaciis dRisadmi miZRvnili RonisZieba; 

 26.02.2010 akaki SaniZis ,,xevsuruli poeziis‟‟ axali gamocemis prezentacia; 

 1.03.2010 estoneTis damoukideblobis dRisadmi miZRvnili RonisZieba; 

 3.03.2010 msoflio bani paata burWulaZe stumrad Tsu–Si, iavnanas saqvelmoqmedo 

aqcia; 

 4.03.2010 kiolnis samagistro programis prezentacia; 

 5.03.2010 doqtor patricia floris leqcia – ,,saqarTvelo – evropuli 

perspeqtiva‟‟; 

 6.03.2010 oms gadarCenili wignebi. sacavSi daculi wignebisTvis Tsu–s saCuqrad 

gamosaSrobi aparatebi gadaeca; 

 11.03.2010 samecniero Jurnalis ,,kavkasiologiuri Ziebani‟‟ pirveli nomris 

prezentacia; 

 12.03.2010 ana kalandaZis xsovnisadmi miZRvnili konferencia; 

 12.03.2010 elsas proeqtis – „garemos dacvis samarTali“ prezentacia; 

 12.03.2010 iaponuri enisa da kulturis centris gaxsna Tsu–Si; 

 17.03.2010 erovnuli bankis prezidentis giorgi qadagiZis leqcia; 

 22.03.2010 poet besik xaranaulis wignis ,,amba besarionis‟‟ franguli wignis 

prezentacia; 

 24.03.2010 anTropologiis simpoziumi; 

 26.03.2010  inteleqtualuri konkursi – ,,Cven vswavlobT biblias‟‟, meufe stefane 

stumrad Tsu–Si; 

 8.04.2010 9 aprilis dRisadmi miZRvnili RonisZieba 

 13.04.2010 student arqeologTa meore saerTaSoriso konferencia varZiaSi; 

 14.04.2010 qarTuli enis dRe Tsu–Si; 

 23.04.2010 ivane javaxiSvilis 134 wlis iubile; 

 26.04.2010 inglisur–qarTuli leqsikonis prezentacia; 

 29.04.2010 hereTis dReebi Tsu–Si; 

 3.05.2010 qarTul–germanuli skola–seminari, vorq–Sofi adronul fizikaSi; 

 7.05.2010 saqarTvelos pediatrTa asociaciis 80 wlisTavisadmi miZRvnili 

samecniero konferencia; 

 10.05.2010 akademikos vaJa okujavas 80 wlis iubile Tsu–Si; 

 11.05.2010 axali sadoqtoro programebis prezentacia: ,,saerTaSoriso 

urTierTobebi‟‟, ,,genderis kvleva‟‟; 

 13.05.2010 saerTaSoriso konferencia – ,,amerika da amerikuli faseulobebi‟‟; 

 17.05.2010 Tsu sazrianTa da mxiarulTa gundi  Cempioni gaxda; 

 18.05.2010 studenturi TviTmmarTvelobis arCevnebi Tsu–Si; 

 20.05.2010 Tsu–is gamomcemlobis prezentacia wignis saerTaSoriso festivalze; 

 24.05.2010 damoukideblobis dRisadmi miZRvnili konferencia – ,,saqarTvelos 

pirveli respublika da damfuZnebelTa krebis moRvaweoba‟‟; 

 24.05.2010 mediaciis klinikis prezentacia Tsu–Si; 

 25.05.2010 Jurnal ,,spekalis‟‟ prezentacia; 

 26.05.2010 Tsu–is mecnierebs erovnuli jildo gadaecaT; 

 31.05.2010 Tambaqos sawinaaRmdego saerTaSoriso dRe Tsu–Si; 

 1.06.2010 Tsu–Si bavSvTa dacvis saerTaSoriso dRe aRiniSna, patarebs daTunia 

drunCas klinikam umaspinZla; 
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 4.06.2010 qarTul–polonuri saerTaSoriso konferencia Tsu–Si; 

 9.06.2010  profesor rismag gordezianis 70 wlis iubile; enciklopediis 

,,antikuri kavkasia‟‟ prezentacia; 

 10.06.2010 humanitarul mecnierebaTa fakultetis kursdamamTavrebelTa dRe; 

 12.06.2010 andria benaSvilis xsovnisadmi miZRvnili saRamo; 

 15.06.2010 meore regionTaSorisi studenturi konferencia – ,,urTierTobaTa da 

konfliqtebis daregulirebisaTvis‟‟; 

 17.06.2010 Tbilisis saxelmwifo universitetis iniciativiT baTumSi 

,,vefxistyaosnis‟‟ sajaro kiTxva moewyo;  

 24.06.2010 Tsu–Si axali sportuli darbazi gaixsna; 

 28.06.2010 ,,emsa Tsu‟‟–is prezentacia; 

 8.07.2010 profesiuli ganaTlebis Sesaxeb proeqtis prezentacia; 

 14.07.2010 vaJa–fSavelas 149 wlis iubile; 

 23.07.2010  okupaciuri Terapia – pirveli saerTaSoriso konferencia kavkasiaSi; 

 2.08.2010 studenturi festivali ,,erisxma 2010‟‟ baTumSi; 

 11.08.2010  manaToblebis aqcia agvistos omSi daRupulTa xsovnis pativsacemad; 

 20.09.2010 sazRvargareT moRvawe qarTvel mecnierTa forumi; 

 28.09.2010 universitetis gogonaTa ansamblis – „gordelas“ koncerti; 

 29.09.2010 akademiuri sabWos arCevnebi; 

 4.10.2010 eqvTime TayaiSvilis saxelobis fondis prezentacia; 

 25.10.2010 akakis 170 wlisTavisadmi miZRvnili safakulteto konferencia; 

 4.11.2010 TEMPUS-is  pirveli regionuli seminari; 

 9.11.2010 kavkasiologTa meore saerTaSoriso kongresi;  

 13.11.2010 EMSA Tsu–s proeqti „kino da medicina“; 

 19.11.2010 kiberusafrTxoebaze Seqmnili proeqtis prezentacia;  

 10.12.2010 „Semodgomis legenda 2010‟‟ dajildoebis saRamo; 

 27.12.2010 norC geografTa pirveli konferencia Tbilisis saxelmwifo 

universitetSi; 

 27.12.2010 reqtoris arCevnebi, akademiurma sabWom Tsu–is axal reqtorad  

aleqsandre kvitaSvili airCia; 

 28.12.2010 arqeologiuri masalebis gamofena. 

vizitebi:  

 29.01.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

indoeTis respublikis elCi somxeTsa da saqarTveloSi aCal kumar malhotra estumra. 

 1.03.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

portugaliis viana do kastelos politeqnikuri institutis profesori tomas briSi 

ewvia. profesorma briSma 1 martidan  15 martis CaTvliT  Tsu ekonomikisa da biznesis 

fakultetis studentebisTvis intensiuri saseminaro kursi Temaze ,,leadership” Caatara. 

 17.03.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

amerikeli mwerali, Jurnal ,,New Yorker”-is yofili mxatvruli redaqtori daniel 

menakeri  ewvia.  

 7.05.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

organizebiT saerTaSoriso samecniero konferencia – „tolerantoba – TanamSromlobis 

winapiroba‟‟ Catarda. konferenciaSi erevnis saxelmwifo universitetis delegaciis, 

somxeTis saelCos da saqarTveloSi evrokomisiis warmomadgenlebi monawileobdnen.   
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 4.07.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi  

germanelma profesorma iohanes ruhlandma  samedicino sferos menejmentSi, 

informaciuli teqnologiebis gamoyenebis Sesaxeb, naSromis prezentacia gamarTa.  

 19.07.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

saerTaSoriso asociaciis – ,,rondine mSvidobis citadeli”-s delegacia ewvia. viziti 

asociaciis mSvidobis turis farglebSi ganxorcielda.  

 3.09.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

azerbaijanidan mSobelTa mzrunvelobas moklebuli bavSvebi estumrnen. Tsu-is 

azerbaijanis kabinetSi 16 bavSvs azerbaijanis elCi saqarTveloSi namik alievi da Tsu-

is humanitarul mecnierebaTa fakultetis dekani darejan TvalTvaZe Sexvdnen. 

 14.10.2010 14–16 oqtombers saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros  

delegacia  somxeTSi oficialuri vizitiT gaemgzavra. ganaTlebis ministrTan dimitri 

SaSkinTan erTad somxeTSi gamarTul Sexvedrebs Tbilisis saxelmwifo universitetis 

reqtoris movaleobis Semsrulebeli aleqsandre kvitaSvili daeswro. vizitis 

farglebSi  erevnis ucxo enaTa saxelmwifo universitetSi  qarTuli enis centri 

gaixsna.  

 21.10.2010 ivane javaxiSvilis  saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

natos wevri qveynis estoneTis elCi ewvia. saqarTveloSi natos dReebis farglebSi 

iuri luikma  studentebTan  Sexvedra gamarTa da maT mier dasmul SekiTxvebs upasuxa.  

 24.10.2010 Tsu–Si stumrad myofma cnobilma amerikelma  Jurnalistma jon 

maqsvel hamiltonma gamarTa sajaro leqcia Tanamedrove Jurnalistikis problemebze. 

 27.10.2010 amerikis saxelmwifo departamentis mTavari mrCeveli saqarTvelos 

sakiTxebSi kristian muri stumrad Tsu–Si. 

 11.11.2010 Tbilisis saxelmwifo universitets cnobili poloneli sazogado 

moRvawe adam mixniki estumra. polonelma Jurnalistma Caatara seminari Temaze – 

,,aqtiuri sazogadoeba praqtikaSi‟‟.  

 13.12.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

amerikis iuridiuli konferenciis komitetis Tavmjdomare mosamarTle jon tanheimi 

ewvia. norvegiul-amerikuli istoriuli asociaciis prezidenti studentebisa da 

profesorebis winaSe sajaro leqciiT - „naficmsajulTa sasamarTlo‟‟  warsdga.  

 15.12.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

msoflio bankis regionuli departamentis direqtori estumra. asad alamma 

studentebisTvis gamarTa seminari Temaze: ,,globaluri finansuri krizisis Sedegebi 

samxreT kavkasiaSi”.  

 17.12.2010 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 

somxeTis sportisa da axalgazrdobis saqmeTa ministri artur petrosiani ewvia. 

qarTvel kolegasTan erTad ministri  studentebs Sexvda da maT kiTxvebs upasuxa. 

urTierTTanamSromlobis memorandumebi: 

 5.03.2010 saqarTvelos erovnul banksa da Tsu–is  Soris 

urTierTTanamSromlobis memorandumi; 

 18.03.2010 memorandumi aRsrulebis erovnul biurosTan; 

 16.04.2010 urTierTTanamSromlobis memorandumi taoprivatbankTan; 

 26.04.2010 TanamSromlobis memorandumi saqpatentTan; 

 2.06.2010  memorandumi konservatoriasTan; 

 8.06.2010 TanamSromlobis memorandumi notariusTa palatasTan; 
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 6.07.2010 urTierTTanamSromlobis memorandumi Tsu–sa da eqspertizis erovnul 

biuros Soris;  

 7.07.2010  TanamSromlobis memorandumi Tsu–sa da vroclavis sabunebismetyvelo 

universitets Soris; 

 4.11.2010  TanamSromlobis memorandumi wiTeli jvris saerTaSoriso komitetTan; 

 20.12.2010 Tsu–sa da saqstats Soris urTierTTanamSromlobis memorandumi. 

IX. gazeT ,,Tbilisis universitetis” redaqcia 

 2010 wlis manZilze gazeT ,,Tbilisis universitetis” redaqciis mier momzadda 

gazeTis 15 nomeri (24 gverdiani 1 nomeri; 20 gverdiani _ 1 nomeri; 16 gverdiani _ 6 

nomeri; 12 gverdiani _ 4 nomeri; 4 gverdiani _ 2 nomeri), romlis gavrcelebac (tiraJi 

_ 500 c.) universitetis masStabiT uzrunvelvyaviT. 

 gazeTi axali dizainiT gamodis 2010 wlis 14 aprilidan (SevcvaleT gazeTis 

logo). 

 wlis ganmavlobaSi 3-jer Seikriba gazeTis redkolegia, romlis wevrebmac 

imsjeles gazeTis strategiasa da prioritetebze _ Tu ra sakiTxebi da RonisZiebebi 

unda Suqdebodes universitetis gazeTis saSualebiT. 

2010 wels gamocemuli gazeTis nomrebSi gaSuqda 

 universitetSi mimdinare movlenebisa da RonisZiebebis (konferenciebis, 

iubileebis, brifingebis, prezentaciebis, urTierTTanamSromlobis memorandumebis, 

universitetis sapatio doqtoris wodebis miniWebis ceremonialebis da a.S.) Sesaxeb 

informaciebi; 

 universitetis reqtoris, akademiuri da warmomadgenlobiTi sabWoebis 

arCevnebisa da administraciis xelmZRvanelis arCevis Sesaxeb informacia; 

 universitetis reqtoris, akademiuri da warmomadgenlobiTi sabWoebis da 

administraciis xelmZRvanelis gadawyvetilebebi da maTi saqmianoba; 

 ganaTlebisa da mecnierebis saministros gadawyvetilebebi; 

 universitetSi saswavlo procesTan dakavSirebuli siaxleebi; 

 axali saswavlo programebi; 

 sxvadasxva samecniero fondebis mier gamocxadebuli sagranto konkursebis 

Sesaxeb informacia da sagranto konkursSi gamarjvebuli samecniero proeqtebi; 

 boloniis procesis miznebis ganxorcielebis procesSi Tbilisis saxelmwifo 

universitetis poziciebi da roli; 

 universitetis saerTaSoriso urTierTobebi;  

 profesorTa, mecnier-mkvlevarTa, warmatebul doqtorantTa, magistrantTa da 

bakalavrTa popularizaciis mizniT maT Sesaxeb informaciebi (intervius saxiT); 

 samecniero-kvleviTi proeqtebi, rac xels uwyobs mecnierebis komercializaciis 

process;  

 sazRvargareTis universitetebis mier SemoTavazebul gacvliT programebSi 

studentTa da akademiuri personalis monawileobis Sesaxeb informaciebi;  

 universitetis studenturi TviTmmarTvelobis, studenturi moZraobebisa da 

damoukidebel studentTa saqmianoba, maTi iniciativebi da ERonisZiebebi; 

 studenturi proeqtebi; 

 universitetis studentTa kulturuli da sportuli miRwevebi. 
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X. sauniversiteto biblioTeka 

 2010 wels studentTa da akademiur personalTa abonementSi  gaixsna 713 

mkiTxvelis  bileTi. gaica 4360 cnoba. biblioTekidan gaica 5298 wigni da biblioTekaSi 

dabrunda 5706 wigni. 

 2010.1.07–2010.28.07 biblioTekis perioduli gamocemebis sacavebSi Semowmda, 

inventaris wignebTan Sejerda da Taroze gasworda rusuli Jurnalebi – 25 558 

erTeuli. qarTuli Jurnalebi – 25 368 erTeuli. 

 2009.24.09–2010.24.11 sauniversiteto biblioTekaSi eleqtronuli bazebis Seqmnaze 

muSaobda studentTa damxmare jgufi. sul bazaSi Sevida 1 172 980 Canaweri. 

TanamSromelTa mier bazaSi Setanil iqna 531 961 Canaweri. 

 2010.26.04–2010.18.06 periodSi biblioTekis TanamSromlebma saqarTvelos erovnul 

biblioTekaSi gaiares treiningi Temaze: ,,umaRlesi saswavleblis biblioTekarTa 

kvalifikaciis amaRlebis programa‟‟. 

 2010 wels sauniversiteto biblioTekam monawileoba miiRo  universitetis 

daarsebidan  92-wlis  saiubileo gamofenaSi. warmoadgina xelnawerebi. 

 2010 wlis 24 aprils ivane javaxiSvilis iubilis da wignis saerTaSoriso 

dResTan dakavSirebiT sauniversiteto biblioTekam gamofenaze warmoadgina pirveli 

nabeWdi wignebi, mefe vaxtang meeqvsis stambaSi dabeWdili unikaluri gamocemebi. 

 2010 wels sauniversiteto biblioTekaSi Semovida sul 7012 sabiblioTeko 

dokumenti: wignebi – 3888 erTeuli, Jurnalebi – 1538 erTeuli, disertaciebi – 25 

erTeuli, gazeTi – 1382 cali, kompaqt-diskebi  – 8 cali, amonaridebi Jurnal-

gazeTebidan  – 109 cali, avtoreferatebi  – 62 erTeuli. 

 2010 wels Semowmda silabusebSi warmodgenili  22 130  Canaweri.  

 2010 wels sauniversiteto biblioTekam asociacia ,,atu”-sgan usasyidloT miiRo 

da universitetis safakulteto biblioTekebs gaunawila 745 erTeuli  ucxo enovani 

saxelmZRvanelo,  sul asoci aTas eqvsasocdaori laris Rirebulebis. 

XI. sagamocdo centri 

sagamocdo centris mier 2009–2010 saswavlo wlis Semodgomis semestrSi Catarda: 

 195 Sualeduri gamocda (16 500 studenti); 

 423 daskvniTi gamocda (52 358 studenti) ; 

 423 damatebiTi gamocda (9 135 studenti).  

Semodgomis semestrSi Tsu-s sagamocdo centris mier organizebuli daskvniTi 

gamocdebi  Seadgenda Tsu-Si Catarebuli gamocdebis sruli odenobis 72%-s. 

sagamocdo centris mier 2009–2010 saswavlo wlis gazafxulis semestrSi Catarda: 

 zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fukulteti – 187 gamocda (10 928 

studenti); 

 humanitarul mecnierebaTa fukulteti – 238 gamocda (14625 studenti); 

 ekonomikisa da biznesis fukulteti – 46 gamocda (10 957 studenti); 

 iuridiuli fukulteti – 84 gamocda (14 034 studenti); 

 socialur da politikur mecnierebaTa fukulteti – 126 gamocda (10 087 

studenti); 

 medicinis fakulteti – 72 gamocda (3 000 studenti). 
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 sagamocdo centris mier 2009–2010 saswavlo wlis gazafxulis semestrSi 

Catarda 752 daskvniTi gamocda (63 631 studenti). 

sagamocdo centris mier 2010–2011 saswavlo wlis Semodgomis semestrSi Catarda: 

 237  Sualeduri gamocda (32 209 studenti); 

 677 daskvniTi gamocda (62 208 studenti); 

 677 damatebiTi gamocda (10 150 studenti). 

 zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fukulteti – 134 gamocda (10 436 

studenti); 

 humanitarul mecnierebaTa fukulteti – 306 gamocda (14635 studenti);  

 ekonomikisa da biznesis fukulteti – 55 gamocda (14 624 studenti);  

 iuridiuli fukulteti – 58 gamocda (12 934 studenti);  

 socialur da politikur mecnierebaTa fukulteti – 74 gamocda (7079 studenti);  

 medicinis fakulteti – 50 gamocda (2 500 studenti). 

sagamocdo centris mier 2009–2010 saswavlo wlis Semodgomis semestrSi Catarda: 

 doqtoranturaSi misaRebi ucxo enis gamocda  – 245 konkursanti; 

 magistraturaSi misaReb konkursantTa saerTo raodenoba – 1821; 

 zusti da sabunebismetyvelo  mecnierebaTa fakulteti – 416 konkursanti; 

 humanitarul mecnierebaTa fakulteti – 162 konkursanti; 

 socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti – 254 konkursanti; 

 ekonomikisa da biznesis fakulteti – 416 konkursanti; 

 iuridiuli fakulteti – 359 konkursanti; 

 medicinis fakulteti – 14 konkursanti. 

sagamocdo centris mier 2010–2011 saswavlo wlis Semodgomis semestrSi Catarda: 

 doqtoranturaSi misaRebi ucxo enis gamocda  – 245 konkursanti 

 magistraturaSi misaRebi konkursantTa saerTo raodenoba – 1447 gamocda: 

 zusti da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti – 140 konkursanti 

 humanitarul mecnierebaTa fakulteti – 235 konkursanti 

 socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti – 270 konkursanti 

 ekonomikisa da biznesis fakulteti – 428 konkursanti 

 iuridiuli fakulteti – 369 konkursanti 

 medicinis fakulteti – 5 konkursanti 

sagamocdo centris mier 2010–2011 saswavlo wlis gazafxulis semestrSi Catarda: 

 doqtoranturaSi misaRebi ucxo enis gamocda  – 152 konkursanti. 

XII. dacvis da usafrTxoebis samsaxuri 

 2010 wlis dasawyisisTvis Tsu-s dacvis da usafrTxoebis samsaxurSi arsebobda 

problemebi, romelTa Soris ZiriTadad SeiZleba gamoyofil iqnes Semdegi: 

 dacvis samsaxuris piradi Semadgenloba moiTxovda mowesrigebas Cacmulobis da 

disciplinis kuTxiT. 
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 dacvis samsaxuris piradi Semadgenlobis did nawils 1950 wels qvemoT 

dabadebuli pirebi Seadgendnen da samsaxuris specifikisTvis aucilebeli didi 

fizikur datvirTvis pirobebSi dakisrebul valdebulebebs jerovnad ver asrulebdnen.  

 dacvis samsaxuris piradi Semadgenlobis mxridan xSiri iyo obieqtze Zilis, 

dasacav obieqtze alkoholuri sasmelis miRebis, dasacavi obieqtis mitovebis, 

samsaxurSi dagvianebiT gamocxadebis SemTxvevebi. 

 dacvis samsaxurs ar hyavda teqnikuri dacvis specialisti da 

videomeTvalyureobis aparatura araprofesionalebis xelSi iyo, ramac gamoiwvia 

aRniSnuli mowyobilobebis araefeqturi muSaoba da eqspluataciidan vadaze adre 

gamosvla. aRniSnuli problemis gamo dacviTi mowyobilobebis remonti da SekeTebac 

SeuZlebeli iyo sakuTari ZalebiT. Sesabamisad raciebis, signalizaciebis da 

videomeTvalyureobis sistemebis montaJi, demontaJi da SekeTeba universitetis dacvis 

samsaxuris gareT damatebiT danaxarjebs moiTxovda rac yvela SemTxvevaSi finansurad 

Tsu-s ufro Zviri ujdeba vidre sakuTari specialistebis yola. 

 amasTan aRsaniSnavia, is umniSvnelovanesi faqtori, rom dacvis teqnikuri 

saSualebebis montaJi da mimdinare momsaxureba usafrTxoebis TvalsazrisiT 

kategoriulad mizanSeuwonelia gareSe organizaciebis mxridan. 

 ar arsebobda dacvis samsaxuris efeqturi kontrolis meqanizmi. dacvis 

samsaxurTan mimarTebaSi efeqturi kontroli umniSvnelovanesia, radganac aRniSnulis 

ararseboba iwvevs kadrebis modunebas da sabolood usafrTxoebis sistemis moSlas. 

 ar arsebobda dacvis samsaxuris erTiani operatiuli makoordinirebeli centri. 

 ar xdeboda kadrebis rotacia, rac iwvevda makontroleblebis da mcvelebis, 

agreTve dacvis samsaxuris Semowmebas daqvemdebarebuli pirebisa da samsaxurebis 

urTierT daaxloebas da kontrolis funqciis moSlas. 

 aucilebeli iyo dacvis samsaxuris kavSiris saSualebebiT aRWurva, rogorc 

masze kontrolis ise dacvis Sidastruqturuli koordinaciis gaumjobesebis mizniT. 

 srulyofilad ar iyo mowesrigebuli sakancelario saqmianoba. 

aRniSnuli problemebis gadaWris mizniT  Catarda Semdegi samuSaoebi: 

 konkursis safuZvelze SeirCa dacvis samsaxuris piradi Semadgenloba, riTac 

samsaxurma saqmianoba ganagrZo SedarebiT ukeTesi kadrebis bazaze. 

 mniSvnelovnad gamosworda piradi Semadgenlobis Cacmulobis, samsaxurSi 

droulad gamocxadebis, zogadad disciplinis da samsaxurisadmi pasuxismgeblobiT 

damokidebulebis sakiTxebi. 

 Tsu dacvis da usafrTxoebis samsaxurSi Camoyalibda struqturuli erTeuli, 

romelic aRiWurva Sida inspeqtirebis, pirad SemadgenlobasTan muSaobis da 

RonisZiebebis usafrTxoebis funqciebiT.  

 aRniSnuli struqturuli erTeulis TanamSromelTa funqcias Seadgenda: 

samsaxuris ufrosTan SeTanxmebuli sqemis Sesabamisad dRe-Ramis ganmavlobaSi 

obieqtebis Semovla-Semowmeba; 

mcvelebis mier samsaxurebrivi movaleobis darRvevis faqtebis aRmoCena-

gamosworeba; 

uzrunvelyon Tsu obieqtebis dacvis gegmebis da mcvelis samoqmedo instruqciebis 

proeqtebis Sedgena da warudginon samsaxuris ufross. 

daicvan wesrigi universitetSi an misi egidiT warmoebul RonisZiebebze. 
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disciplinaruli pasuxismgeblobis dakisrebis an sanimuSo qcevisTvis waxalisebis 

mizniT samsaxuris ufross warudgendnen Sesabamis kandidatebs. 

Tsu-s obieqtebze gangaSis SemTxvevaSi myisieri daxmarebis uwevdnen mcvelebs. 

 Tsu-s dacvis da usafrTxoebis samsaxurSi Camoyalibda struqturuli erTeuli, 

operatiuli marTvis centri, romlis funqciebSi Sevida: 

Tsu-s obieqtebze arsebuli viTarebis Sesaxeb informaciis mopoveba, damuSaveba, 

daniSnulebisamebr sworad gadamisamarTeba, Sesabamisi Canaweris gakeTeba specialur 

JurnalSi;  

samsaxurSi mcvelebis droulad gamocxadebaze da maT mier Semovla-Semowmebis 

ganxorcielebaze kontroli, Sesabamisi Canaweris gakeTeba specialur JurnalSi; 

Tsu-s obieqtebze damontaJebuli videomeTvalyureobis da sasignalizacio 

mowyobilobebis meSveobiT arsebuli viTarebis gakontroleba da Sidaganawesis 

darRvevis, anda sxva problematuri SemTxveveibis gamovlenisas Sesabamisi pasuxismgebeli 

piris dauyovneblivი informireba, miRebuli miTiTebebis Sesruleba, Sesabamisi Canaweris 

gakeTeba specialur JurnalSi; 

danaSaulebrivi xelyofis an aRniSnuli xelyofis safrTxis SemTxvevaSi 

samarTaldamcavi organoebisTvis da usafrTxoebis samsaxuris xelmZRvanelobisTvis 

myisieri Setyobineba;  

 Tsu-s dacvis da usafrTxoebis samsaxurSi Camoyalibda teqnikuri dacvis 

ganyofileba, romlis funqciebSi Sevida:  

saxanZro usafrTxoebis uzrunvelyofa, aRniSnuli mizniT piradi 

SemadgenlobisaTvis Sesabamisi swavlebis Catareba. saxanZro usafrTxoebis gegmebis 

SemuSaveba da usafrTxoebis samsaxuris ufrosTan warmodgena;  

dacvis teqnikuri saSualebebis: videomeTvalyureobis da sasignalizacio 

sistemebis montaJi – demontaJi. dacvis teqnikuri saSualebebis swor eqspluataciaze 

zedamxedveloba;  

usafrTxoebis mizniT universitetis obieqtebis gare da Sida ganaTebis normalur 

muSaobaze kontroli da xarvezis aRmoCenis SemTxvevaSi drouli reagireba;  

saWiroebis SemTxvevaSi xelmZRvanelobis davalebiT universitetis korpusebSi 

ganlagebuli oTaxebis, sacavebis da a.S. daluqva;  

 Tsu-s dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris uSualo xelSewyobiT gaixsna 

ramodenime sisxlis samarTlis saqme da pasuxisgebaSi mieca damnaSave piri. 

 Tsu-s dacvisa da usafrTxoebis samsaxurma dakisrebuli movaleobebis jerovani 

Sesrulebis safuZvelze miiRo ramodenime madlobis werili kerZo da sajaro 

organizaciebidan. 

 Tsu-s saswavlo korpusebSi materialuri qonebis ganTavsebisa da funqciuri 

mniSvnelobis mixedviT safuZveli Caeyara dacvis teqnikuri saSualebebiT 

usafrTxoebis uzrunvelyofas. Tsu dacvisa da usafrTxoebis samsaxurma 

damoukideblad daiwyo dacviTi signalizaciebis da sameTvalyureo kamerebis montaJi 

da eqspluatacia.  
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 dacvis da usafrTxoebis samsaxurs nakisri funqciebis Sesasruleblad 

radiokavSiris saSualebebTan erTad esaWiroeboda Sesabamisi sixSiris gamoyofa, rac 

dadgenili wesis Sesabamisad ganxorcielda 2010 wels.  

 dacvis da usafrTxoebis samsaxurma Tsu-s sxva struqturul erTeulebTan 

erTad koordinaciaSi SeZlo sxvadasxva obieqtebze fizikuri dacvis aucilebeli 

RonisZiebebis Catareba: dasacavi perimetrebis ganaTeba, gisosebis da cxaurebis 

dayeneba, darRveuli kedlebis amoSeneba da sxva. 

ganviTarebis samomavlo gegma: 

 Tsu-s qonebis ganadgurebis an dazianebis safrTxeebis Tavidan asacileblad 

saWiroa ara mxolod dacvis samsaxuris, aramed zogadad Tsu Sida struqturebis 

koordinaciis gaumjobeseba da konkretuli samoqmedo gegmebis dadeba msgavsi 

SemTxvevebis Tavidan acilebis anda swrafi gamosworebis mizniT.  

 ganviTarebis aucilebel pirobas warmoadgens dacvis teqnikuri saSualebebis 

farTod danergva da uaxles teqnologiebze dayrdnobiT usafrTxoebis gegmebis 

SemuSaveba. 

 aucilebel pirobad migvaCnia Tsu usafrTxoebis piradi Semadgenlobis mudmivi 

gaumjobeseba Sesabamisi kadrebis mozidviT, ukve dasaqmebulTaTvis ufleba – 

movaleobebSi, saxanZro usafrTxoebis, pirveladi samedicino daxmarebis da dacvis 

teqnikur saSualebebSi garkvevis mizniT swavlebebis CatarebiT. 

 iqidan gamomdinare, rom Tsu dacvis da usafrTxoebis samsaxuris efeqturi 

muSaoba damokidebulia piradi Semadgenlobis fizikur da gonebriv parametrebze, 

maRalkvalificiurobaze, dRis wesrigSi dgeba saxelfaso ganakveTis saSualo sabazro 

fasebTan SesabamisobaSi moyvana, imgvarad, rom Tsu dacvis samsaxurSi odnav maRali 

anazRaurebis safuZvelze saukeTeso kadrebis mozidvis SesaZlebloba mogveces. 

 mimdinare 2011 wels unda dasruldes Tsu dacvis da usafrTxoebis erTian, 

centralizebul, moqnil da swrafadreagirebad samsaxurad gardaqmna. didi samuSaoebia 

Casatarebeli aramarto piradi Semadgenlobis, aramed dacvis teqnikuri saSualebebis, 

saxanZro usafrTxoebis sakiTxebis damakmayofilebel standartamde misaRwevad. 

XIII. SemoqmedebiTi jgufi ,,mematiane” 

SemoqmedebiTma jgufma ,,mematiane”, aleqsandre unafqoSvilis, beso CargeiSvilis, 

niko ajibegiSvilis SemadgenlobiT Caatara Semdegi samuSaoebi: 

pirveli, maRlivi da biologiis korpusebis mimdinare remontis etapobrivad 

gadaReba. 

axali gadaRebuli siuJetebis aRricxva-Senaxva (foto, video) – kerZod:  

 Tsu-s daarsebidan 92 wlisTavi. Tsu-s eklesiaSi paraklisi, II korpusSi 

gamofena, professor emiritusebis dajildoveba - 08.02.2010; 

   Tsu-sa da kiolnis universitetis erToblivi samagistro programis 

prezentacia, kiolnis universitetis proreqtor margarita niusbergerisaTvis Tsu-s 

sapatio doqtoris wodebis miniWeba - 04.02.2010; 

 ELSA – mwvane momavlisaTvis, evropis iurist studentTa asociaciisa da garemos 

dacvis saministros axali proeqti - 12.03.2010; 

 leqcia Temaze  ,,boloniis saiubileo konferencia” - 12.04.2010; 

 qarTuli enis dRe V korpusSi, humanitaruli fakulteti - 14.04.2010; 
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 iv. javaxiSvilis  dabadebidan 134 wlisTavi.  I korpusi - 23.04.2010; 

 ,,grigol feraZe” filmis premiera poloneTis elCis monawileobiT - 07.05.2010; 

 XII saerTaSoriso wignis festivalis farglebSi Tsu-s gamomcemlobis wignebis 

prezentacia - 20.05.2010; 

 Tsu-s studenturi TviTmmarTvelobis arCevnebi - 21.05.2010; 

 bavSvTa dacvis dRisadmi miZRvnili RonisZieba I korpusis ezoSi, aleko 

rondelis  leqcia - 01.06.2010; 

 Tsu-s maRliv korpusSi sportuli kompleqsis gaxsna - 24.06.2010; 

 ganaTlebisa da mecnierebis monistris mier, Tsu-s axal garemontebuli 

biologiis korpusis daTvaliereba - 05.07.2010; 

 medicinis fakultetis kursdamTavrebulTa gamosaSvebi saRamo - 12.07.2010; 

 wignis ,,evropuli saxlis samarTali” prezentacia - 21.08.2010; 

 Tsu-sa da berlinis universitetis gacvliTi seminari - 05.08.2010; 

 sakonstitucio cvlilebebis proeqtis ganxilva studentebis mier - 13.08.2010; 

 axali saswavlo wlis dawyeba - 20.09.2010; 

 italieli stumrebi rismag gordezianTan VIII korpusSi - 29.09.2010;  

 radio Tavisuflebis prezidentis jefri gedminis Tsu-s sapatio doqtorad 

arCeva - 07.10.2010; 

 Tsu-s akademiuri sabWos arCevnebi - 20.10.2010; 

 Tsu-s reqtoris brifingi - 26.11.2010; 

 Tsu-s studentebis mitingi kavkasieli xalxebis mxardasaWerad - 14.12.2010; 

 merab mamardaSvilis dabadebidan  80 wlisadmi  miZRvnili   samecniero  

konferencia - 23.12.2010 da  sxva. sul gadaRebulia Tsu-s cxovrebis amsaxveli asamde 

siuJeti. 

gadatanili iqna video arqivis ,,VHS” sistemis kasetebidan cifrul formatSi 6 

kaseta. 

Tsu-s muzeumis moTxovniT damuSavda 700 eqsponati (fotogadaReba, kompiuteruli 

damuSaveba da sistematizacia). 

sazogadoebasTan urTierTobis departamentis TxovniT gadaRebuli da cifrul 

formatSi gadatanil iqna 58 leqcia iseTi cnobili mecnierebisa rogorebic arian: 

mixeil qurdiani, aleko rondeli, vaxtang lanCeli da sxva. 

gadaRebul iqna saiubileo filmi rismag gordezianze. 

jgufma ,,mematiane” daimsaxura Tsu administraciis madloba Tsu filologiis, 

bizantinistikisa da neogrecistikis institutis dRisadmi miZRvnili saiubileo 

saRamos momzadebaSi. 

Caiwera saarqivo videomasala iseT cnobil mecnierebze, rogorebic arian:  

 mzeqala SaniZe 

 marika lorTqifaniZe 

 jumber WumburiZe 

 oTar jafariZe 

 Tarxuji javaxiSvili 
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Tsu xvadasxva fakultetebis da departamentebis moTxovniT Sesrulda Semdegi 

samuSaoebi:  

 samedicino fakultetis samecniero ganyofilebis TanamSromlis zaza 

xaWiperaZes TxovniT damontajebuli da diskze Cawerili iqna bavSvTa dacvis dRisadmi 

miZRvnili RonisZieba. 

 bizantinistikisa da neogrecistikis institutis Teatris reJisoris TxovniT 

damontaJebuli da diskze Cawerili iqna aTenSi gasagzavni speqtaklis fonograma. 

 studenturi TviTmmarTvelobis Tavjdomaris moadgilis TxovniT moZiebul da 

diskze gadatanil iqna maT mier Catarebuli yvela RonisZieba. 

 momzadda da damontaJda sergi Wilaias iubilesaTvis vizualuri videomasala. 

 momzadda vaJa okujavas 80 wlis iubilisaTvis vizualuri videoCanaxati. 

 ucxoeTis departamentis moTxovniT Cawerili da SemdgomSi diskebze gadatanil 

iqna treningebis cikli ,,marTvis unarebis gaumjobeseba” – sul 24 saaTi. 

 sazogadoebasTan urTierTobis departamentis saarqivo masala gadatanili iqna 

diskebze – 16 diski. 

 ekonomikisa da biznesis fakultetis TxovniT, 1-2 oqtombers ganxorcielda 

sakonkurso leqciebis Cawera – 10 leqcia. 

 iuridiuli departamentis davalebiT,  4 leqcia gadatanil iqna diskebze. 

 kulturisa da sportis departamentis TxovniT daiwyo filmis gadaReba Tsu-s 

gogonaTa folkloruli ansamblis ,,gordelas” Sesaxeb. gadaRebul iqna koncertebi 

quTaisSi, duSeTSi, marneulSi, filarmoniaSi, Tsu-s VIII korpusSi, repeticia ,,rusTavi 

2”-is studiaSi da gamosvlasaqarTvelos radios gadacema ,,pikis saaTSi”, Sexvedra 

sapatriarqoSi kaTalikos patriarqTan ilia II-sTan. 

XIV. saswavlo procesis marTvis departamenti 

saswavlo procesis marTvis ganyofilebis mier 2010 wlis ianvridan noembramde 

momzadda: 

 bakalavriatis gzamkvlevi 2010-2011 saswavlo wlisaTvis; 

 xelSekrulebebis axali formebi; 

 saswavlo procesis maregulirebeli wesi;  

 brZanebis proeqtebi; 

 1947 korespondecia; 

 saswavlo procesis marTvis eleqtronuli bazas daemata doqtorantebis 

monacemebi; 

 studentTa momsaxurebis ganyofilebam reagireba moaxdina 2341 Semosul 

korespodenciaze. 964 gancxadebaze gamocemulia reqtorisa da administraciis 

xelmZRvanelis  brZanebebi. damzadda: diplomi - 5287 cali,  diplomis dublikati - 135 

cali, Tsu yofili filialebis kursdamTavrebulTa diplomi -  85 cali, akademiuri 

cnoba  - 10 cali,  diplomis danarTis dublikati - 68 cali, meoradi swavlebisa da 

maswavlebelTa gadamzadebis kursdamTavrebulTaTvis sertifikati - 434 cali; damowmda 

diplomi da diplomis danarTi – 395 cali. utilizacia gaukeTda 2005 wlis wundebul 

2378 diploms. 

saswavlo departamentma 2010 wlis noember-dekemberSi ganaxorciela Semdegi 

saqmianoba: 
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 saswavlo departamenti aqtiurad TanamSromlobda Teusu-sa da sessu-s   

xelmZRvanelobasTan. momzadda studentTa Caricxvis brZanebebis proeqtebi, moxda 

studentTa aRricxva saswavlo procesis marTvis eleqtronul bazaSi da studentebis  

axali  saswavlo baraTebis formireba. 

 ganxorcielda magistraturaSi studentTa Caricxva 2010-2011 saswavlo wels 

(fakultetebidan gadmocemuli dokumentaciis gadamowmeba, brZanebis proeqtis 

momzadeba, ganaTlebisa da mecnierebis saministrosaTvis da ssip - gamocdebis 

erovnuli centrisaTvis werilebis momzadeba); 

 momzadda „rezidenturis alternatiul diplomisSemdgom saganmanaTleblo 

programebze specialobis maZiebelTa swavlebis procesis maregulirebeli wesi‟‟. 

 momzadda akademiuri sabWosaTvis dadgenilebis eqvsi proeqti da Sesabamisi 

cvlilebebi Sevida 2010 wlis 26 martis akademiuri sabWos #36 dadgenilebiT 

damtkicebul „saswavlo procesis  maregulirebel  wesSi‟‟.   

 ganxorcielda saswavlo procesis marTvis eleqtronuli  bazis  Sedareba   

ssip - ganaTlebis xarisxis  ganviTarebis erovnuli centris reestrTan, ris 

safuZvelzec Sevida cvlilebebi universitetis bazaSi da aRmoifxvra xarvezebi. 

 arqivisaTvis gadasacemad momzadda universitetis yofili filialebis (foTi, 

ozurgeTi) brZanebebi, oqmebi, kursdamTavrebulTa piradi saqmeebi da sxva. 

 samuSao Sexvedrebis mowyoba fakultetebis dekanebTan universitetSi   

saswavlo procesis marTvis mimarTulebiT arsebul problemur sakiTxebTan 

dakavSirebiT. 

 ganxorcielda fakultetebidan warmodgenili 2010-2011 saswavlo wlis 

Semodgomis semestris saganmanaTleblo programebisa da akademiuri personalis 

datvirTvis monitoringi maTi Tavsebadobis dadgenis mizniT. momzadda Sesabamisi 

daskvnebi da gansaxilvelad gadaeca fakultetebs. 

 saswavlo departamentSi aRmoCenil iqna 2007–2008 saswavlo wels bakalavriatSi 

Caricxul studentTa xarveziani sagamocdo sertifikatebi, romlebic aRricxvis Semdeg 

gadaeca  gamocdebis erovnul centrs.  

 „liberTi bankTan‟‟ TanamSromlobiT uzrunvelvyaviT  studentebisaTvis 

plastikuri baraTebis damzadeba. 

 ganaxlda universitetis vebgverdze informaciebi saswavlo departamentis 

Sesaxeb. 

XV. muzeumi 

 2010 wels Tsu muzeumi agrZelebda muSaobas samuzeumo Semoqmedebis yvela 

mimarTulebiT. 

safondo muSaoba 

 axalSemosuli da ukve muzeumSi aRuricxavad arsebuli masalebi moiTxoven 

samuzeumo kanonmdeblobis Sesabamisad aRricxvas da maT wesier ganTavsebas Tav-Tavis 

adgilas. Ees masalebia xelnaweri, nabeWdi literatura, universitetisTvis saiubileod 

saCuqrad gadmocemuli nivTebi da sxva. ZiriTadad sainventaro (SemosulobaTa) wignSi 

aRiricxa 3579-6547 nomris Tsu istoriis, geografiisa da mineralogiis eqsponatebi; 

 Tsu administraciis daxmarebiT garemontda zoologiis, minerologiis da 

paleontologiis fondebis sacavebi; 

 Cautarda restavracia zoologiis fondis erT nawils; 

saganmanaTleblo muSaoba 
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muzeumma moamzada da moawyo Semdegi gamofenebi: 

 universitetis saiubileo gamofena (gamofenaze warmodgenili iyo universitetis 

istoriis amsaxveli foto masala) –(8 Tebervali); 

 qarTuli enis dRisadmi miZRvnili gamofena (14 aprili) 

 ivane javaxiSvilis dabadebidan 134 wlisTavisadmi miZRvnili gamofena (23 

aprili); 

 ,,moZRvari - mRvdeli, romlis mrevlic mTeli evropa iyo‟‟. Ggamofena mieZRvna – 

arqimandrit grigol feraZes, varSavis universitetis profesors, osvencimis germanuli 

sakoncentracio banakis msxverpls, saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis wmindans 

(7 maisi); 

 Tsu kursdamTavrebulebi – gamofena moewyo sastumro redisonSi (23 dekemberi). 

B 

XVI. sagareo urTierTobebis departamenti 

partnior universitetebTan da organizaciebTan gaformebuli xelSekrulebebi 

 Ria sazogadoebis institutis fondi/ OSI- Zug (ungreTi) 

 belgradis universiteti (serbia) 

 kieta peskaras g.d. anucios universiteti (italia) 

 kadisis universiteti (espaneTi) 

 Sampan –ardenis reimsis universiteti (safrangeTi) 

 Tiri (Making Integrity Work) (londoni, didi britaneTi) 

 niu jersis saxelmwofo universiteti (aSS) 

 World Learning/USAID (aSS) 

 19 maisis saxelobis universiteti (TurqeTi) 

 venis bunebrivi resursebis da sicocxlis Semswavlel mecnierebaTa 

universiteti/ BOKU    (avstria) 

 grazis universiteti (avstria) 

 Crdilo karolinas saxelmwifo universiteti (rali, CrdiloeT karolina,aSS) 

 peperdinis universitetis samarTlis skola (malibu, kalifornia, aSS.) 

 ienis fridrix Sileris saxelobis universiteti (germania) 

 miunxenis ludvig maqsimilianis saxelobis universiteti (germania) 

 zigenis universiteti (germania) 

 kaselis universiteti (boni, germania) 

 talinis universiteti (estoneTi) 

 aTenis erovnuli universiteti (saberZneTi) 

 pavlov jozef safarikis universiteti kosiCeSi (slovakeTi) 

 erevnis saxelmwifo lingvistikis universiteti „briusovi‟‟ (somxeTi) 

 gaeros bavSvTa fondi (iunisefi) 

 ufros eqspertTa servisi (SES) 

 ukrainaTmcodneobis  erovnuli kvleviTi instituti (kievi, ukraina) 

 faTihis universiteti (TurqeTi) 

 asociacia ADAPT (modena, italia) 

 asociacia „mercxali mSvidobis citadels‟‟(areco, italia) 

 salernos universiteti (italia) 2010 

 vitautas magnusis universiteti (litva) 

 vroclavis sabunebismetyvelo mecnierebaTa universiteti (poloneTi) 
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 konstancas ovidiusis universiteti 

 buqarestis ekonomikis akademia (rumineTi) 

 

qarTul da ucxoenovani korespodenciis warmoeba; 

saqmiani Sexvedrebis inglisur da germanulenovani Targmani; 

gacvliTi programebisa da saganmanaTleblo proeqtebis Sesaxeb informaciis 

gavrceleba (sagareo urTierTobaTa departamentis veb–gverdi, fakultetebi, stendebi); 

gavrcelebulia 300–ze meti gancxadeba sxvadasxva konkursebis, konferenciebisa da 

seminarebis Sesaxeb. 

Tsu-s studentTa da profesor–maswavlebelTa mobilobis xelSewyoba, 

konkursebis organizeba; 

 ka‟foskaris universitetis konkursi (2 sabakalavro stipendia) 

 ka‟foskaris universitetis konkursi(2 stipendia akad. personali) 

 varSavis universitetis konkursi (3 samagistro stipendia) 

 tartus universitetis konkursi (6 sabakalavro stipendia) 

 vilniusis universitetis konkursi (10 sabakalavro stipendia) 

 latviis universitetis konkursi (2 sabakalavro stipendia) 

 kadisis universitetis konkursi (1 sabakalavro stipendia) 

 salernos universitetis konkursi (5 sabakalavro da samagistro stipendia) 

 bratislavas universitetis konkursi (3 sabakalavro stipendia) 

 viadrinas universitetis konkursi (1 sabakalavro stipendia) 

 Erasmus Mundus-is konkursi (4 sabakalavro stipendia, 2 doqtoranti, 1 post 

doqtoranti, 1 akademiuri personali) 

 bratislavas universitetis sazafxulo skolis konkursi (2 samagistro 

stipendia) 

 egviptis samTavrobo stipendiebi (6 sabakalavro, samagistro da sadoqtoro 

stipendia, 6 akademiuri personali) 

 CineTis saelCos samTavrobo stipendiebis konkursi (2 samagistro stipendia) 

 CexeTis saelCos samTavrobo stipendiebis konkursi (1 samagistro stipendia) 

 fridrih–Sileris saxelobis ienis universitetis konkursi, germania (2  

sabakalavro stipendia) 

 iustus–libigis saxelobis gisenis universitetis konkursi, germania (1  

sabakalavro stipendia) 

 zaarlandis universitetis konkursi, germania (14 stipendia: sabakalavro, 

samagistro, doqtorantura, akademiuri personali). 

gacvliTi studentebisa da profesorebis miReba Tsu–Si 

 tartus universiteti (estoneTi)    4 studenti 

 ka‟foskaris universiteti (italia)          2 studenti 

 proeqt Erasmus Mundus–is farglebSi   2 studenti 

 vilniusis universiteti (litva)     13 studenti 

 varSavis universiteti (poloneTi)                3 studenti 

 Teiranis universiteti     2 studenti 
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 ienis fridrix–Sileris sax. universiteti  2 studenti 

 zaarlandis universiteti    2 profesori 

 proeqt Erasmus Mundus–is farglebSi   1  profesori 

 ka‟foskaris universiteti (italia)          1 profesori 

sapatio doqtoris titulis miniWeba 

 prof. angelika nusbergeri, kiolnis universitetis profesori (germania) 

 prof. klaus hipi, saqarTvelos sapatio konsuli miunxenSi (germania) 

 doqt. jefri gedmini, „radio Tavisufali evropis“ prezidenti  

 prof. hans Stroeri iulixis birTvuli fizikis institutis direqtori  

(germania) 

 prof. klaus hopti, saerTaSoriso kerZo samarTlis maqs–plankis saxelobis 

instituti (hamburgi, ermania) 

 prof. karl–piter zomermani,  Spaieris administraciul mecnierebaTa 

universitetis proreqtori (germania) 

 doqt. frenk daglas ferisi, paliatiuri medicinis institutis saerTaSoriso 

programebis xelmZRvaneli 

 prof. maqsimilian raizeri,  miunxenis ludvig–maqsimilianis saxelobis 

universitetis klinikuri  radiologiis  mimarTulebis xelmZRvaneli.  

saerTaSoriso proeqtebi  

 gaeros ganviTarebis programisa da germaniis teqnikuri TanamSromlobis (GTZ) 

erToblivi proeqti   ,,Tsu–Si  marTvis unarebis gaumjobeseba‟‟  

 USAID-is mier dafinansebuli proeqti ,,Tsu kursdamTavrebulebTan urTierTobis 

samsaxuris  ganviTareba‟‟ 

 evrokavSiris mobilobis programa ,,erasmus mundusi“ 

 iaponiis kulturuli grantis farglebSi iaponistikis centris gaxsna Tsu me–5 

korpusSi 

 Ria sazogadoebis fondis mier dafinansebuli proeqti „umaRlesi ganaTlebis 

dargSi eleqtronuli swavlebis gamocdilebis gaziareba da TanamSromloba estoneTsa 

da saqarTvelos Soris‟‟  

 wignebis gacvlis proeqti pitsburgis universitetTan/ Tsu/ erovnuli 

biblioTeka/ gamomcemloba ,,artanuji‟‟ 

 ,,biznes–inglisuris swavlebis gaZliereba Tsu ekonomikisa da biznesis 

fakultetze“ 

 Tsu administraciis TanamSromlebisTvis inglisuri enis Seswavlis proeqti –

,,inglisuri profesiuli miznebisTvis‟‟ – britaneTis sabWosTan TanamSromlobiT. 

sagranto ganacxadebis momzadeba 

 evrokavSiris granti samagistro programis farglebSi ,,adamianis uflebebi da 

demokratizacia evro kavSiris farglebs gareT“; 

 sagranto proeqti ,,USAID Civic Engagement”; 

 sagranto proeqti ,,Senior Experts Service”; 

 NATO–s granti ,,Network Infrastructure”; 

 OSI–is granti ,,akademiuri weris profesoris mowveva centraluri evropis 

universitetis profesor–maswavlebelTa mobilobis programis farglebSi”. 
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saerTaSoriso RonisZiebebis  organizeba 

 tempusis proeqtis prezentacia (12.01.10) 

 tempusis treningi (29.01.10) 

 proeqt ,,erasmus mundusis‟‟ regionaluri konferencia (18.09.10) 

 UNICA–s regionaluri seminari „xarisxis marTva kvalifikaciaTa erovnuli 

CarCos konteqstSi‟‟ (4–5.10.10) 

 luvenis kaTolikuri universitetis simfoniuri orkestris koncerti (4–5.10.10) 

 somxeTis saelCosa da Tsu–s erToblivi konferencia. 

saganmanaTleblo RonisZiebebis koordinireba: 

 DAAD - is organizebiT boloniis procesTan dakavSirebuli sajaro leqcia 

(12.01.10) 

 AUF - is yovelwliuri kolokviumi (11.03.10) 

 fulbraitis (Faculty of Development Program) aplikantebis nominacia (03.2010) 

 profesor maikl bermanis mowveva Tsu–s humanitaryl fakultetze (03.2010) 

 Tsu–s arqeologiis mimarTulebis konferencia varZiaSi (04.2010) 

 leqsikografiuli centris namuSevrebis prezentacia Tibisi bankSi (26.04.2010) 

 bulgareTSi amerikuli universitetis vice–prezidentis ganviTarebis 

mimarTulebiT prof. uiliam kirSke. treiningebi kursdamTavrebulebTan urTierTobis 

ganviTarebis sakiTxze (27.07–06.08. 2010) 

 rondime mSvidobis citadelis warmomadgenlobis sajaro leqcia (07.2010) 

 vorkSopi gonioSi (07.2010) 

 amerikeli mosamarTlis sajaro leqcia (11.2010) 

 konferencia–vorkSopi kaWreTSi (12.2010) 

delegaciebis miReba Tsu–Si 

 ienis universitetis profesoris, alvestis viziti (12.01.10) 

 Spaieris administraciul mecnierebaTa universitetis profesoris, zomermanis 

viziti (18.01.10) 

 estoneTis saelCos warmomadgenlebis viziti (04.02.10) 

 siriis konsulis viziti (01.03.10) 

 rondine mSvidobis citadelis warmomadgenlebis viziti (03.2010) 

 viadrinas universitetis profesoris, petra veberis viziti (03.2010) 

 prof.klaus hipis viziti (03.2010) 

 zigenis universitetis delegaciis viziti (03.2010) 

 19 maisis saxelobis universitetis delegaciis viziti (04.2010) 

 yarsis universitetis delegaciis viziti (04.2010) 

 maastrixtis universitetis profesoris, luis bunis viziti (04.2010) 

 somxeTis ganaTlebis ministris viziti (17.04.2010) 

 maastrixti universitetis profesoris, taniele blomis viziti (19–23.04.2010) 

 neapolis universitetis delegaciis viziti (28.04.2010) 

 iaponiis elCis viziti (04.2010) 

 maunT holiokos kolejis (aSS) profesoris, stiven jonsis viziti (18.04.10) 

 maastrixtis universitetis profesoris, luis bunis viziti (7–12.05.2010) 

 bulgareTSi amerikuli universitetis vice prezidentis ganviTarebis 

mimarTulebiT prof. iuliam kirSkes viziti (29.05–11.06.10) 
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 luvenis universitetis profesoris, iese trekeris viziti (07.2010) 

 onos akademiuri kolejis (israeli) profesoris, ofer celermaieris viziti 

(07.2010) 

 evrokomiis ganaTlebis mimarTulebis oficris, klivio kasalis viziti (17.09.10) 

 proeqt erasmus mundusis konsorciumis 20 kaciani delegaciis 3 dRiani viziti 

(17–20.09.10) 

 antaliis universitetis delegaciis viziti (09.2010) 

 samxreT afrikis elCis viziti (09.2010) 

 baqos universitetis delegaciis viziti (09.2010) 

 UNICA - s 24 kaciani delegaciis 4 dRiani viziti (10.2010) 

 luvenis kaTolikuri universitetis simfoniuri orkestris (70 kaciani 

delegacia) 1 kviriani viziti (10.2010) 

 radio ,,Tavisufali evropis‟‟ direqtoris viziti (10.2010) 

 prof. Salom davidis viziti (10.2010) 

 NATO - s elCebis viziti (21.10.10) 

 HESP - is delegaciis viziti (10.2010) 

 talinis universitetis 5 kaciani delegaciis 1 kviriani viziti (11.2010) 

 Spaieris administraciul mecnierebaTa universitetis profesoris, zomermanis 

viziti (17-20.11.2010) 

 zaarlandis universitetis profesoris bernd Srioderis viziti (11.2010) 

 zigenis universitetis delegaciis viziti (29.11.10) 

 doqt. karmen naisi, doqt, Tomas SmidTgali (zaarlandis universiteti) viziti 

(11.2010) 

 berlinis teqnikuri universitetis profesoris, volfgang vengis viziti (11.2010) 

 ratgersis universitetis vice–prezidentis viziti (12.2010) 

 zaarlandis universitetis profesoris bernd Srioderis viziti (15–18.12.10) 

 talinis delegaciis viziti (12.2010). 

XVII. gamomcemloba 

 2010 wels Tsu gamomcemlobaSi gamosacemad momzadda, daibeWda an veb gverdze 

eleqtronulad ganTavsda 70 wigni.  

 2010 wels gamocemuli wignebis nusxa;   

wignis dasaxeleba: 

 islami  -  n. gelovani g. sanikiZe 

 Sida qarTlis uZvelesi warsulidan  -  o.  jafariZe 

 WavWavaZis ind.  manera da stili SemoqmedebaSi  -  x.  memaniSvili 

 kavkasiologiuri Ziebani - avtorTa jgufi 

 muzeummcodneobis Sesavali - i. koSoriZe 

 Tomas beketi - Jan anui (l. kakabaZis Targmani) 

 gaaznaurebuli mdabio - molieri (l. kakabaZis Targmani) 

 analizuri kiTxva - 1 naw.  - d. siria 

 analizuri kiTxva -2 –e  naw.  - d. siria 

 navTobisa da bunebrivi airebis qimia - i. CikvaiZe 

 algebris kursi - 1 - naw.  - m. amaRlobeli,  m. mazurovi 

 gr. kiknaZis Txzulebani – 5-e tomi 
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 Tanamedrove sazogadoebis gamowveva - g. baramiZe 

 tyviis uaryofiTi gavlena janmrTelobaze da misi acileba  - g. pataraia   

 zogadi qimia - o. mukbaniani 

 iv. javaxiSvilis 130 wlis iubile - z. gaiparaSvili 

 anTropogenuri landSaftebi - e. daviTaia z. seferTelaZe 

 zogadi da araorganuli qimia - n. lekiSvili 

 vaJa - fSavelas onomastikoni - g. xornauli 

 gamoyenebiTi maTematikis saerTaSoriso Jurnali - #1-#2 

 studentTa da axalgazrda mecnierTa 2-e samecn. konferencia 

 zogadi geomorfologia  -  S. cxovrebaSvili 

 mineralogia - b. TuTbrriZe 

 studenturi Jurnali pirveli sityva 

 makamis Janri arabul literaturaSi - n. doliZe 

 qarTuli ena sintaqsis sakiTxebi - l. geguCaZe 

 lorTqifaniZis saiubileo krebuli - m.  mSvildaZe 

 agresia - k. WiWinaZe 

 vazi sicocxlis xe – T. SarabiZe 

 ekologiuri samarTali - T. uruSaZe 

 enaTmecnierebis sakiTxebi 1-2 – (2009) saerTaSoriso Jurnali 

 enaTmecnierebis sakiTxebi – 1-2 (2010)  saerTaSoriso Jurnali 

 inglisuri enis leqsikologia - n. ZoweniZe 

 teqsti da qronotopi - i. ratiani 

 namdvil cvladTa funqciebis uwyvetoba da diferenciacia – o. ZagniZe 

 adamianis fenomeni - tier de Sardeni  (b. bregvaZis Targmani) 

 kavkasiologiis programa - c. baramiZe 

 kavkasiologiis kongresis masalebi 

 weliwdeuli  (almanaxi)- z. sxirtlaZe 

 maTematika informacia da meqanika - g. jaiani 

 gilgameSiani - m.   wereTeli 

 germanuli enis gramatika - m. andrazaSvili 

 lingvistikis istoria evropaSi - vivien lo 

 makroekonomika - olivie blanSari  

 sisxlis samarTlis zogadi nawili - iohanes veselsi, verner boilke 

 axali literaturis istoria, II nawili - lado minaSvili da Tanaavtorebi 

 hidrogeologia da sainJnro geologia - irakli miqaZe 

 qimiis safuZvlebi - q. giorgaZe, m. rusia, m. gverdwiTeli (el. wigni) 

 saleqcio kursi Zvel berZnul enaSi - Tina giorgobiani   

 csess 2007 daprogrameba  (el. wigni) - A zurab munjiSvili 

 sakiTxavi wigni sparsulSi II (el. wigni) - m. kvaWaZe.,, q. megreliSvili   

 klinikuri neiroanatomia  (el. wigni) - ia kirvaliZe   

 sisxlis samarTlis zogadi nawili - irakli dvaliZe 

 Tbilisi cvlilebebis xanaSi - soso saluqvaZe   

 qimia 363 - nodar lekiSvili   

 Tsu Sromebi, saerTaSoriso krebuli - (el. Jurnali) 

 medicinis fakulteti - vensneulebaTa evropis 25-e saerTaSoriso kongresis 

masalebi (Jurnali, programa, abstraqt-wigni, monawilis serTifikati, Stenderi, 

plakati, beiji, 2 baneri) 
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 civilizaciuri Ziebani 7 (2009) - saerTaSoriso Jurnali 

 qarTuli saliteraturo enis istoriis sakiTxebi - krebuli (el.wigni) - zurab 

WumburiZe 

 kulturis istoriisa da Teoriis sakiTxebi  XXVI - marika mSvildaZe   

 oTar baqaniZe – 80 (el.wigni) 

 tyviis eqspozicia - gia pataraia 

 Tanamedrove sazogadoebis gamowveva – Targmani da redaqtireba: gia pataraia, 

akaki yulijanaSvili, gia xubua 

 algebris kursi, I  - m. amaRlobeli, mezurovi 

 universiteti (meore gamocema) 

 federalizmi - giorgi xubua  

 vaJa fSavela (krebuli) 

 herodote - istoria 

 genetikis saxelmZRvanelo - leJava  

 saqarTvelo - Teodor vele 

Tsu-s gamomcemlobis mier 2010 wels Catarebuli RonisZiebebi: 

 akaki SaniZis  ,,xevsuruli poezia” – prezentacia; 

 2010  wels gamocemuli wignebis - prezetancia  saqarTvelos parlamentSi; 

 vefxistyaosnis kiTxva – baTumSi; 

 sagazafxulo wignis bazrobaSi monawileoba; 

 polonelma  studentma  qSiSof lukianoviCma gaiara sagamomcemlo praqtika.  

XVIII. sainformacio teqnologiebis momsaxurebis centri 

2010 wlis ganmavlobaSi sainformacio teqnologiebis momsaxurebis centris 

mier: 

 ganxorcielda safinanso da materialuri resursebis marTvis sistema „orisis“ 

teqnikuri mxardaWera. TanamSromelTa mier SeniSnuli teqnikuri xarvezebis 

gamosworeba, konsultaciebi, swavleba, agreTve saswavlo procesis marTvis sistema 

NOAH-s teqnikuri mxardaWera. Sesrulda damuSavebuli sistemis testireba ekonomikis 

fakultetisTvis. gaimarTa sistemis serveri yvela saWiro funqcionalobiT. ekonomikis 

fakultetis studentebis, magistrantebis, doqtorandebisa da profesorebisTvis Seiqmna 

LDAP infrastruqtura daaxloebiT 5000-mde saaRricxvo CanaweriT momavalSi 

sauniversiteto qselSi erTiani auTentikaciisTvis. 

 SemuSavda sauniversiteto biblioTekis axali saZiebo sistemis proeqti. 

Tavmoyril iqna biblioTekebis wignadi fondebi eleqtronuli (monacemTa bazebis) 

saxiT. baza sadReisod Seicavs 500 aTas bibliografiul erTeuls. daiwyo Tsu-s yvela 

biblioTekis erTiani inventarizaciis procesi.  

 ganxorcielda axali veb serveris konfigurireba da masze Tsu mTavari 

gverdisa da sxvadasxva struqturuli erTeulebis veb gverdebis gadatana. 

 biologebis korpusSi damontaJda centraluri komutatori; 

 maRlivis regionSi gaimarTa ciskos komutatori da fairvoli trafikis 

optimizirebisaTvis; 

 maRlivis regionSi gaimarTa axali serveri qseluri servisebis 

monitoringisaTvis; 

 kompania „jeoselTan“ gaixsna virtualuri privatuli qseli da masze 

dafuZnebiT Seiqmna mokle Setyobinebebis gagzavnis servisi message.tsu.ge. 
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 Tsu-s II korpusSi damatebiT Seiqmna ramodenime virtualuri lokaluri qseli 

da gaiwera maTTvis Sesabamisi polisi. 

 Tsu eleqtronuli fostis serverze Seiqmna dagzavnis safosto siebi 

fakultetebisa da sxva zogierTi struqturuli erTeulisaTvis. 

 2010 wlis ganmavlobaSi distanciuri swavlebis saqmianoba dakavSirebuli iyo 

eleqtronuli kursebis marTvis programuli sistemis (MOODLE) administrirebasTan 

(www.e‐learning.tsu.edu.ge da www.elearning.tsu.edu.ge). yoveldRiurad eweoda konsultaciebi 

pedagogebs da kursis Semqmnelebs kursebis dagegmvaSi. etapobrivad mimdinareobda 

eleqtronuli kursebis momzadeba da ganTavseba. dReisaTvis kursebis marTvis sistema 

srulad funqcionirebs. masSi CatvirTulia yvela is moduli romelic daexmareba 

pedagogs sruli kursis awyobaSi. es modulebia gakveTili, gamokiTxva, davaleba, testi, 

forumi, video gakveTili da sxva. sistemas am etapze yavs 3000-ze meti momxmarebeli 

(universitetis pedagogebi da studentebi), ganTavsebulia 161 saleqcio programa. aqedan 

62 akmayofilebs 2010 wlis 25 ivniss Tsu-s akademiuri sabWos mier miRebul 

eleqtronuli kursis standarts. sxva danarCeni moicavs saleqcio masalebs 

(prezentaciebs, pdf failebs da silabusebs). amJamad mimdinareobs am saleqcio 

masalebis programuli damuSaveba da maTi eleqtronul kursebSi integrireba. garda 

amisa, xorcieldeboda sxvadasxva sagnebSi eleqtronuli testirebis teqnikuri da 

programuli mxardaWera. a. w. 10 marts, sauniversiteto proeqtis „sajaro leqciebis“ 

farglebSi gadaRebuli da damontaJebuli iqna rismag gordezianis video leqcia. 

romelic ganTavsebulia distanciuri swavlebis portalze. 

 2010 wlis meore kvartalSi universitetis meore korpusis mcire sakonferencio 

darbazSi damontaJda videokonferenciis sistema. wlis ganmavlobaSi gaimarTa oTxi 

video konferencia inglisis (University of Westminster, London UK), portugaliis, somxeTis 

da germaniis (TU München, Gemany) saswavlo-samecniero dawesebulebebTan. 

 Seiqmna Tsu–s studentebis eleqtronuli fostebi.  

 ganaxlda DNS serverebi da servisebi. 

 gaimarTa oficialuri antivirusis serveri. 

 gaimarTa proxy serveri; 

 mTeli universitetis masStabiT xorcieldeboda mwyobridan gamosuli 

kompiuteruli teqnikis aRdgenas_SekeTeba da monitoringi tenderiT moTxovnil da 

miRebul saqonelze, maT xarisxze, mowodebis vadebze da raodenobebze. 

 Tsu-s administracias sistematiurad miewodeboda universitetis sxvadasxva 

struqturuli erTeulebisaTvis saWiro SesaZeni kompiuteruli teqnikis Sesaxeb 

informacia da konfiguracia; 

 sistematurad sruldeboda sxadasxva saxis  grafikuli samuSaoebi (sareklamo 

banerebi, diplomebi, banerebi  web–isTvis, naxazebi). 

XIX. materialuri resursebis marTvis departamenti 

2010 wlis ganmavlobaSi, zamTris sezonis dadgomasTan dakavSirebiT, materialuri 

resursebis marTvis departamentma mniSvnelovani samuSaoebi ganaxorciela, kerZod:  

 II, III, IV, V da X (maRliv) korpusebSi gamocvlili iqna 300 kv.m. mina. 

 saswrafo SekeTeba Cautarda II korpusis sportuli darbazis da X korpusis 

minaSenis saxuravebs (saerTo jami 500m2). 

 II, III, V, VI, VIII da XI (biologebis) korpusebSi gawmendviTi samuSao Cautarda 

saxuravis Jolobebs, milebs da Sesabamisad gabidnul sakanalizacio Webs. 
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 korpusebSi kaTedrebis gadanawilebiT gamowveuli laboratoriebisa da 

auditoriebis adgilmdebareobis Secvlam aucilebeli gaxada garkveuli sakomunikacio 

qselebis Secvla-ganaxleba: gayvanili iqna wyal-kanalizaciis axali qselebi 

daaxloebiT 200grZ/m. 

 SekeTda da damontaJda axali wylis onkani 400 cali, gayvanili iqna axali el. 

sadenebis xazi 200 grZ/m, damontaJda 600 cali el. wertili da 100 cali el. 

amomrTveli. saswavlo korpusebsa da sapirfareSoebSi mowesrigda eleqtro farebis 

sakiTxi, Zveli sanaTebi Seicvala axali ekonomiuri naTurebiT. 

 departamentis ZalebiT restavracia Cautarda korpusebSi garkveuli raodenobis 

kar-fanjaras, gamoicvala mozaikis filebi, kibis safexurebi, iataki rogorc oTaxebSi 

aseve derefnebSi. 

 damatebiT, sakuTari ZalebiT reabilitirebuli da ganaxlebuli iqna 600-ze meti 

saswavlo merxi da skami, 300-ze met dazianebul merxs gadaekra axali laminirebuli 

zedapiri. saWiroebisamebr dakompleqtda, SeZenili da reabilitirebuli axali 

saswavlo inventariT  yvela korpusis saswavlo auditoria. 

 biblioTekis korpusSi moxda gisosebis demontaJi, garemontda garkveuli 

raodenoba  da damontaJda axali 70 cali gisosi,  aseve damontaJda gaTbobis sistema 8 

cali. 

 saswavlo auditoriebsa da kabinetebSi damontaJda kondicionerebi, 

moTxovnilebis Sesabamisad ganTavsda banerebi, foieSi damontaJda televizorebi. 

 razmaZis maTematikis instituti gadayvanil iqna Tavisi inventariT fizikis 

institutsa da maRliv korpusebSi, xolo maTi arsebuli biblioTeka SeifuTa da 

dasawyobda maRlivi korpusis erT-erT saTavsoSi. Sesabamisi samuSaoebi Catarebuli 

iqna departamentis mier, saswavlo procesis Seuferxeblad sakmaod SezRudul vadebSi. 

 analogiurad al. TvalWreliZis saxelobis mineraluri nedleulis instituti  

Tavisi laboratoriebiT gadayvanili iqna fizikuri da organuli qimiis institutSi. 

 universitetis  korpusebSi sanitarul-higienuri mdgomareobis gaumjobesebis 

mizniT  sistematiurad xdeba san-higienuri inventaris SeZena, sul wlis ganmavlobaSi 

SeZenilia 131438.00 laris san-higienuri saSualebebi. 

 dawesebulia kontroli resursebis racionalur xarjvasTan dakavSirebiT, 

bunebrivia sauniversiteto dinamikidan gamomdinare, moTxovnebi gaizarda yvela 

mimarTulebiT, studentTa momsaxurebisaTvis gaicema meti sabuTi da dokumenti, 

gazrdilia moTxovnebi rogorc sakancelario, aseve saswavlo procesisaTvis saWiro 

moxmarebis sagnebze (qaRaldi, katriji, teqnika, sakancelario nivTebi da a. S.)D 

 SeZenilia axali  sxvadasxva saxeobis saswavlo inventari (merxi, magida, skami, 

kaTedra, markeris dafa da a.S.) 

wlis bolomde dasrulda tenderiT gaTvaliswinebuli  saremonto samuSaoebi: 

 

 XI (bologebis) korpusSi garemontda Gzoologiis da minerologiis muzeumebi, 

vivariumi, Sesasvleli foie, oTaxebi #316, #317, #471, #321. #322, 3348, #465, #466, #467, 

#517, #518, #519, #520. #332. #364, #482. #432, #433. #406. #407. #408. #409. #410. #411. 

#414. #415. #417. #418. #419. #420. #427. #428. #431. #483. #309. #401 #501. #502. #503. 

#504. #505. #530. #535. #536. #37. #538. minaSenis oTaxebi #101. #103. #105. #106. #107. 

#108. #109. Seicvala Weri amstongiT 300 kv.m. da sakanalizacio wylis milebi. 

 X (maRliv) korpusSi garemontda saxuravi, me-5 sarTulis derefani, 

auditoriebis fanjrebi da karebebi, F sportuli darbazi  da misi mimdebare derefani, 



41 
 

saSxape,  oTaxebi da auditoriebi #202. #204a. #508. #509. #512. #710. #711. sportul 

darbazSi damontaJda ganaTebebi. 

 II korpusSi garemontda sportuli darbazi, koridori, mklavWidis da bendis 

oTaxebi, auditoriebi  #046. 3047. #250. #345. #001. #103. #237. #308. #123. #134.  

 III korpusSi garemontda oTaxebi #022 da #107. 

 IV korpusSi garemontda kibis ujredi da derefani. 

 V korpusSi garemontda sapirfareSoebi, derefnebi, oTaxebi #128. #302. #305. 

#310. #319. #208. Ggamoicvala gare da Sida sakanalizacio qselebi. 

 VI korpusSi garemontda foie, derefani  sveli wertilebi da oTaxi #101. 

 VIII korpusSi garemontda oTaxebi #313. #213.  

 maRali energiebis saswavlo korpusSi SekeTda dazianebuli saxuravi (rbili 

gadaxurva) 550 m2.  

 sauniversiteto biblioTekis did darbazebSi daigo laminirebuli iataki 2800 

kv.m. reabilitacia Cautarda asasvlel kibeebs 180 kv.m. Seicvala minebi 35 kv.m. 

 saerTo jamSi 2010 wels garemontda 100-ze meti auditoria, korpusebis 

Sesasvleli foieebi, fasadebi, korpusebSi savalalo mdgomareobaSi myofi kibeebi. 

garda amisa, mTeli wlis manZilze korpusebSi ar SeCerebula pirveladi saWiroebis 

Sesasrulebeli, saeqspluatacio da SesakeTebeli samuSaoebi (saketebi, sanaTebi, 

karebebi, fanjrebi, minebi, sakanalizacio, eleqtro da a.S).  

 korpusebSi mowesrigda da ganaTda yvela kuTxe da ezo, gaiwminda da gaimarTa 

gaTbobis sistemebi, universitetis yvela korpusSi moixsna gaTbobis problema. 

 sasmeli wylis xarji, 2009 welTan SedarebiT Semcirda 95000 lariT. 

 

bagebis studqalaqi 
 

 studqalaqis administracia V korpusidan gadmovida III korpusSi, sacxovreblad 

miRebul iqna 92 axali studenti da 5 TanamSromeli, sul wlis ganmavlobaSi gaformda 

220 kontraqti. 

 studqalaqis I, II da III korpusebSi Seicvala wylis gamacxeleblebi da 

mowesrigda yvela saSxape. I da II korpusebis derefnebSi mowesrigda da nawilobriv 

Seicvala el. Ggayvaniloba, saerTo jami 500 m. sigrZis odenobiT.  30-mde oTaxSi 

mTlianad aRdgenil iqna el. gayvaniloba. 

 avtobusebis gaCerebis mimdebare teritoriaze aRdgenil iqna Sadrevani, III 

korpusis mimdebare teritoriasTan moewyo wyaro-Sadrevani. 

 studqalaqis SemosasvlelTan damontaJda sacnobaro dafa warweriT ,,iv. 

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis bagebis studqalaqi”, 

teritoriaze damontaJda 6 axali grZeli skami, dairgo 100-ze meti nergi, maT Soris 30 

wiwvovani, 1000 kv.m-ze met farTobze gaiCexa ekal-bardebi da gaiwminda teritoria, 

SeiReba kiriT daaxloebiT 100-ze meti xis Ziri. 

 Seicvala oTaxebSi da vitrinebSi 50 kv.m-ze meti mina, studqalaqis 

administraciis ZalebiT aewyo da damontaJda Slagbaumi da I, II da III korpusebi, 

gaimijna me-4 da me-5 korpusebisgan. III korpusSi nawilobriv Seicvala sakanalizacio 

milebi, xidis mimdebare teritoriaze gakeTda 2 damatebiTi sakanalizacio Wa da 

gaiwminda kanalizaciis milebi, I korpusSi Seicvala ramodenime sakanalizacio dgari 

da gayvanil iqna wyali ramodenime oTaxSi.  
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წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #36, დანართი 4. 

 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

აკადემიური საბჭო 

 

 

 

 

 

 

2010 წლის ანგარიში 
 

 

 

 

 
 

 (მომზადებულია „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის „ო“ ქვეპუნქტის 

საფუძველზე, რომლის მიხედვით აკადემიური საბჭო წლიურ ანგარიშს წარუდგენს 

წარმომადგენლობით საბჭოს) 
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შესავალი 

 

აკადემიური საბჭოს ერთწლიანი მუშაობის და მიღებული დადგენილებების 

ანალიზი ცხადყოფს, რომ 2010 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა 

განათლებისა და კვლევის ხარისხის ამაღლების, სასწავლო პროცესის მართვის 

სრულყოფის გაუმჯობესებისთვის და ზოგადად, უნივერსიტეტის 

რეფორმირებისთვის. უნივერსიტეტის მმართველობითი ორგანოსთვის ერთ-ერთი 

მთავარი გამოწვევა იყო და არის აკადემიური საბჭოს ანგარიშვალდებულების 

გაზრდა, მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და უნივერსიტეტის 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის თანმიმდევრული მხარდაჭერა.  

 

მიღებული დადგენილებები ცხადყოფს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ 

ამ ამოცანების განხორციელებისკენ იყო მიმართული. შედეგად, დაიხვეწა 

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების, შრომის ანაზღაურების ოდენობის 

განსაზღვრის წესი და პირობები; აკადემიური და თანამდებობის პირთა შესარჩევად 

ჩატარდა ღია კონკურსები, შემუშავდა უნივერსიტეტის მისია. აკადემიური საბჭოს 

გადაწყვეტილებების ნაწილმა მოაწესრიგა აკადემიური თანამდებობის 

დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების საკითხი. 

პროცედურების ადმინისტრირების დახვეწის შედეგად, უნივერსიტეტში 

აკადემიური პერსონალი კონკურსის საფუძველზე შეარჩია საბჭოს მიერ 

დამტკიცებულმა კომისიებმა, შედეგები კი დამტკიცდა აკადემიური საბჭოს 

შესაბამისი დადგენილებებით.  

 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული უნივერსიტეტის მენეჯმენტის 

გაუმჯობესების კუთხით. აკადემიურმა საბჭომ აირჩია ახალი რექტორი, 

ადმინისტრაციის უფროსი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, 3 ფაკულტეტის (მედიცინის,  სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა) დეკანი. 

 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესი კიდევ უფრო მიუახლოვდა ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცეს. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული 

კრედიტების აღიარებისა და მინიჭების წესთან დაკავშირებით. საბჭომ დახვეწა და 

დაამტკიცა უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების წესის ახალი 

რედაქცია;  ასევე, დაადგინა თსუ–ში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში 

გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესი. ასევე, 

ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის (ECTS) შემოღებამდე 

გავლილი უმაღლესი განათლების სასწავლო კურსებისთვის კრედიტების მინიჭების 

წესი.   
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დაიხვეწა სასწავლო პროცესის რეგულირება. აკადემიურმა  საბჭომ დაადგინა 

სასწავლო პროცესის ვადები, სილაბუსების წარმოდგენის ვადები, 2010-2011 

სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო და 2011–2012 სასწავლო წლის 

საბაკალავრო/დიპლომირებული მედიკოსის და სამაგისტრო პროგრამების 

წარმოდგენის ვადები;  

 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. 

აკადემიურმა საბჭომ მიიღო დადგენილება სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ და დაამტკიცა 20 პროგრამა, რომლებიც შეიძლება 

დავყოთ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო, ასევე სადოქტორო 

და ზოგიერთ სხვა სახის სამეცნიერო–კვლევით პროგრამებად. დამტკიცდა თსუ–ის 

დოქტორანტურის სასწავლო კურსების სილაბუსები. ამასთან, მოხდა სილაბუსის 

ფორმის მოდიფიცირება. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ თსუ–ის სასწავლო კურსებში 

დაინერგა ელექტრონული სწავლების კომპონენტი, რომლის პილოტირება 

წარმატებით განხორციელდა;  

 

დაიხვეწა სამართლებრივი ბაზა.  აკადემიურმა საბჭომ დაამტკიცა იურიდიული, 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების და მათი 

სადისერტაციო საბჭოების დებულებები. სასწავლო პროცესის რეგულირების 

კუთხით აკადემიურმა საბჭომ მიიღო სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები: 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, თსუ–ის რეზიდენტურის 

ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალობის 

მაძიებელთა სწავლების პროცესის მარეგულირებელი წესი. სასწავლო და 

სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის აკადემიურმა საბჭომ 

დაამტკიცა სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შეფასების წესი. 

დაიხვეწა აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევის წესები. 

დამტკიცდა მისაღები გამოცდებისთვის მისანიჭებელი კოეფიციენტი.  

 

სტუდენტებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობისა და სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლების უზრუნველსაყოფად საბჭომ მიიღო რიგი 

დადგენილებები. მათ შორის: დამტკიცდა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან 

გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი 

განათლებით უზრუნველყოფის წესი; გაცვლითი პროგრამის მონაწილე უცხოელი 

სტუდენტების მომსახურების წესი; უცხოური ენის სასწავლო კურსის 

გამოტოვებული საფეხურის შესაბამისი ცოდნის დადასტურების წესი; 

 

მიღებულ იქნა გადაწყვეტილებები ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის 

მაგისტრანტებისათვის სწავლის საფასურის, ვადების, წლიური ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ; განისაზღვრა თსუ–ის „საჯარო მმართველობის“ 

ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის სემესტრული გადასახადის 

ოდენობა;  
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საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ აკადემიურმა საბჭომ მიიღო 11 

დადგენილება, ხოლო ემერიტუსის წოდება მიანიჭა ერთ მეცნიერს.   

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 

ბრძანების მე–8 მუხლის მე–2 პუნქტის თანახმად, „აკადემიური საბჭო 

უფლებამოსილია მიიღოს დადგენილება, განცხადება, წარდგინება, რომელსაც ხელს 

აწერს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე“. 

 

სულ, 2010 წლის განმავლობაში აკადემიურმა საბჭომ მიიღო 149 დადგენილება, 10 

წარდგინება და ერთი განცხადება.  

 

 

 

 

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესი,  
შრომის ანაზღაურების ოდენობა და პირობები 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში – კანონი)  

21–ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ნ“ ქვეპუნქტის, 34-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 

ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წესდების" (შემდგომში – წესდება) მე-9 მუხლის „ნ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, 

აკადემიურმა საბჭომ დაადგინა აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების 

ერთიანი წესი, შრომის ანაზღაურების ოდენობა და პირობები. 

ამათგან, აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის 

დადგენას ეხება 2010 წლის განმავლობაში სამჯერ განხორციელებული ცვლილებები 

და დამატებები “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ–პროფესორის აკადემიური 

თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ” აკადემიური საბჭოს N91 დადგენილებაში 

(№1/2010; №108/2010 და №129/2010).  

აკადემიური პერსონალის სამსახურში შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და 

პირობების დადგენას არეგულირებდა აკადემიური საბჭოს 7 დადგენილება:  

1. მედიცინის ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალის - სრული, 

ასოცირებული  და ასისტენტ პროფესორების  თანამდებობრივი სარგოსა 

და დანამატის  ოდენობის დადგენის შესახებ (10 მარტი, 2010, 

დადგენილება №29/2010); 

2. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა   ფაკულტეტის  

აკადემიური პერსონალის – სრული, ასოცირებული  და ასისტენტ 
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პროფესორების თანამდებობრივი სარგოს  დადგენის შესახებ (10 მარტი, 

2010, დადგენილება №28/2010); 

3. თსუ–ის აკადემიური საბჭოს №28/2010 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ (26 აპრილი, 2010, დადგენილება №43/2010); 

4. ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალის – 

სრული, ასოცირებული  და ასისტენტ პროფესორების  თანამდებობრივი 

სარგოსა და დანამატის ოდენობის დადგენის შესახებ (10 მარტი, 2010, 

დადგენილება №27/2010); 

5. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა   ფაკულტეტის  აკადემიური 

პერსონალის – სრული, ასოცირებული  და ასისტენტ პროფესორების 

თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატის ოდენობის დადგენის შესახებ 

(10 მარტი, 2010, დადგენილება №26/2010); 

6. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალის - 

სრული, ასოცირებული  და ასისტენტ პროფესორების  თანამდებობრივი 

სარგოსა და დანამატის  ოდენობის დადგენის შესახებ (10 მარტი, 2010, 

დადგენილება №25/2010); 

7. აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 18 ივნისის №233, 2010 წლის 10 მარტის  

№25, №26 და №27 დადგენილებებში ცვლილების შეტანის შესახებ (26 

მარტი, 2010დადგენილება №32/2010). 

 

 

თანამდებობის პირთა არჩევა 
 

აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილებები უნივერსიტეტის 

თანამდებობის პირთა არჩევასთან დაკავშირებითაც. კერძოდ,  

– კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტისა და 41–ე მუხლის 

„ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე თსუ–ის რექტორის (გიორგი ხუბუას) დაკავებული 

თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ (13 აგვისტო, 2010, დადგენილება 

№87/2010); 

– კანონის 21–ე მუხლის 12 ქვეპუნქტის საფუძველზე, თსუ–ის რექტორის 

მოვალეობის შემსრულების (პროფესორ ნუგზარ სურგულაძის) დანიშვნის შესახებ (17 

აგვისტო 2010, დადგენილება №88/2010), ხოლო შემდგომ ამავე კანონის 41–ე მუხლის 

„ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, პირადი განცხადებით მისი დაკავებული 

თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ (31 აგვისტო 2010, დადგენილება 

№89/2010);  

– კანონის 21–ე მუხლის 12 ქვეპუნქტის საფუძველზე, თსუ–ის რექტორის 

მოვალეობის შემსრულებლის (ალექსანდრე კვიტაშვილის) დანიშვნის შესახებ (31 

აგვისტო 2010, დადგენილება №90/2010); 

–  კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 22–ე მუხლის მე–2 

პუნქტისა და წესდების მე–9 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტისა და წესდების 36–ე მუხლის მე–

2 პუნქტის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილებები:  
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– „თსუ–ის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად  არჩევნების 

გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის 

შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე“ (4 ოქტომბერი 2010, 

დადგენილება №106/2010), ხოლო შემდგომ აირჩია უნივერსიტეტის რექტორი 

(ალექსანდრე კვიტაშვილი) (27 დეკემბერი, 2010, დადგენილება №145/2010); 

 

– კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე-9 

მუხლის „რ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად აირჩია თსუ–ის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი 

(ზურაბ გაიპარაშვილი) (29 დეკემბერი 2010, დადგენილება №146/2010); 

 

– კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე-9 

მუხლის ,,მ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად  

კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ 

განცხადების ტექსტის  დამტკიცების თაობაზე (25 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№70/2010), ამ დადგენილებაში შეიტანა ცვლილებები (13 სექტემბერი 2010, 

დადგენილება №101/2010 და 4 ოქტომბერს, დადგენილება №111/2010), შემდეგ კი 

აირჩია თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი (ნინო 

დურგლიშვილი) (1 ნოემბერი 2010, დადგენილება №121/2010). 

 

– კანონის 21-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე-9 

მუხლის ,,ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ორჯერ აირჩია ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი, რის გამოც მიიღო 4 გადაწყვეტილება: 

თავდაპირველად, მიიღო დადგენილება „თსუ–ის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის შერჩევის მიზნით  

კონკურსის გამოცხადების, პრეტენდენტთა რეგისტრაციის დაწყებისა და მათი 

შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ განცხადების ტექსტის  დამტკიცების თაობაზე“ (17 

მაისი, 2010, დადგენილება №49/2010, რომლის შედეგად ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩულ იქნა რომან 

ხარბედიას კანდიდატურა (25 ივნისი, 2010,  დადგენილება №79/2010);  

მეორედ, ანალოგიური პროცედურით, მიიღო დადგენილება „ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად  კონკურსის გამოცხადების, 

კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ 

განცხადების ტექსტის  დამტკიცების თაობაზე“ (4 ოქტომბერი, 2010, დადგენილება 

№107/2010), ხოლო შემდეგ თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

თანამდებობაზე კანდიდატის (დავით ჩომახიძის) შერჩევის  შესახებ (1 ნოემბერი, 

2010, დადგენილება №120/2010). 

 

– კანონის 21-ე მუხლისა და წესდების მე-9 მუხლის, მე-40 მუხლის მე-2 

პუნქტისა და აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 19 ოქტომბრის №295 დადგენილებით 

მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2009 წლის 23 ოქტომბრის №22 სხდომის 
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გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „თსუ–ის დეკანების არჩევის წესის“ მე-3 მუხლის 

საფუძველზე, მიიღო 3 დადგენილება დეკანების კანდიდატთა რეგისტრაციის 

შესახებ: 

ა) თსუ–ის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად 

კანდიდატის  რეგისტრაციის შესახებ (დადგენილება №48/2010); 

ბ) თსუ–ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დეკანის 

თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა რეგისტრაციის შესახებ (19 აპრილი, 

2010, დადგენილება №41/2010);  

გ) თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დეკანის 

თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის რეგისტრაციის შესახებ (31 მარტი, 2010, 

დადგენილება №37/2010). 

 

 

პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევა 
 

კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, წესდების” მე-9 

მუხლის, აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული 

და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის 

გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „თსუ–ში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ 

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის" მე-12 მუხლის 

საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო 9 დადგენილება სხვადასხვა 

ფაკულტეტებზე პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ:  

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  სრული პროფესორის 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (1 ივლისი, 2010, 

დადგენილება №80/2010); 

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  სრული პროფესორის 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (25 ივნისი, 2010, 

დადგენილება № 75/2010 ); 

– თსუ–ის იურიდიულ ფაკულტეტზე  ასისტენტ –  პროფესორის აკადემიურ 

თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (10 მაისი, 2010, დადგენილება №47/2010); 

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული  

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (26 მარტი, 2010, 

დადგენილება №35/2010); 

– თსუ–ის სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  

ასისტენტ – პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (26 

მარტი, 2010, დადგენილება №34/2010); 

– თსუ–ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების აკადემიურ თანამდებობაზე 

არჩევის შესახებ (10 მარტი, 2010, დადგენილება №21/2010); 

– თსუ–ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ბიოფიზიკის  ქვემიმართულების სრული და ასოცირებული პროფესორების 
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აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (22 თებერვალი,2010, 

დადგენილება №19/2010); 

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და 

ასოცირებული პროფესორების ვაკანტურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ 

(5 თებერვალი, დადგენილება №12/2010); 

– თსუ–ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე 

ასისტენტ–პროფესორის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (6 

სექტემბერი 2010, დადგენილება №96/2010). 

 

აკადემიური საბჭოს გადაყვეტილებების ნაწილი ეხება თსუ–ის ზოგიერთი 

პროფესორ–მასწავლებლის შრომითი ურთიერთობების მოწესრიგებასა და შრომითი  

ხელშეკრულებების ვადის გაგრძელებას, რასაც საფუძვლად უდევს კანონის 21-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტი და წესდების” მე-9 მუხლი. ამ მხრივ სულ 

მიღებულ იქნა 8 დადგენილება (№23/2010, №55/2010, №84/2010, №95/2010, №144/2010, 

№147/2010, №149/2010). 

 

 

კომისიების შემადგენლობის დამტკიცება 
 

კანონის 21–ე მუხლის, წესდების მე–9 მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ 

ქვეპუნქტის, აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის N91 დადგენილებით 

მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის 

გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „თსუ–ში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ 

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე–7 მუხლის 

საფუძველზე მიღებულია 15 დადგენილება, რომლებიც ეხება უნივერსიტეტის 

ფარგლებში სხვადასხვა სახის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებას. ესენია:  

– „თსუ–ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო 

კომისიის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს №11/2010 დადგენილება და 

მასში შეტანილი დამატებები (17 თებერვალი, 2010; დადგენილება №15/2010);  

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული 

პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი 

საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ (10 მარტი, 2010, დადგენილება 

№31/2010);  

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ვაკანტური 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 

დამტკიცების შესახებ (18 იანვარი, 2010, დადგენილება  №3/2010); 

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური 

პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

(1 ნოემბერი 2010, დადგენილება №122/2010); 
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– თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის 

შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს №91/2010  დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე (13 

სექტემბერი 2010, დადგენილება №99/2010); 

– თსუ–ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ (6 სექტემბერი 2010, დადგენილება №93/2010); 

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური 

პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

(6 სექტემბერი 2010, დადგენილება №92/2010);  

– თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის 

შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (6 

სექტემბერი 2010, დადგენილება №91/2010); 

– თსუ–ის სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

ფსიქოლოგიის მიმართულების კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის 

ქვემიმართულებაზე  ასისტენტ პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის 

დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ  (1 ივლისი, 

2010, დადგენილება №83/2010); 

– თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სრული პროფესორის 

ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (4 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№54/2010); 

– თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის 

შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” №52/2010 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე (4 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№53/2010); 

– თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის 

შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (31 მაისი, 

2010, დადგენილება №52/2010); 

– თსუ–ის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორთა ვაკანტური 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 

დამტკიცების შესახებ (19 აპრილი, 2010, დადგენილება №40/2010); 

– თსუ–ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ 

პროფესორთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ (5 თებერვალი, 

დადგენილება №8/2010). 

 

 წესდების მე–9 მუხლის ,,ტ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე აკადემიური საბჭოს 

ერთი გადაწყვეტილება ეხება უნივერსიტეტის ფარგლებში სხვა სახის კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცებას. ეს არის თსუ–ის სტუდენტთაგან 

(ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა 
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შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან  საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა 

შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ (29 დეკემბერი 2010, დადგენილება 

№148/2010).  

 

 

კონკურსის შედეგების დამტკიცება 
 

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებების ნაწილი აწესრიგებს აკადემიური 

თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების 

საკითხს. კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტისა და  აკადემიური 

საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით 

დამტკიცებული ,,თსუ–ში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის 

აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე-12 მუხლის, რექტორის შესაბამისი 

ბრძანებისა და საკონსურსო კომისიის დასკვნის საფუძველზე აკადემიურმა საბჭომ 

მიიღო შვიდი დადგენილება თსუ–ის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა (№141/2010 და 

№102/2010), ეკონომიკისა და ბიზნესის (№138/2010), ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  

მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე (№131/2010 და №109/2010, №103/2010) აკადემიური 

თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

 

კრედიტების აღიარებისა და მინიჭების წესი 
 

აკადემიური საბჭოს 3 დადგენილება ეხება კრედიტების აღიარებისა და 

მინიჭების წესს. 

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე–9 

მუხლის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, რომელიც აკადემიურ საბჭოს უფლებას 

აძლევს დაადგინოს სხვა აკრედიტებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

მიღებული კრედიტების აღიარების წესი, საბჭომ მიიღო ორი დადგენილება: 

– უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების წესის ახალი 

რედაქციის დამტკიცების შესახებ (25 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№59/2010);  

– თსუ–ში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ 

სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესი (25 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№57/2010). 
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აკადემიური საბჭოს 1 დადგენილება ეხება კრედიტების მინიჭების წესს. ეს 

არის ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის (ECTS) 

შემოღებამდე გავლილი უმაღლესი განათლების სასწავლო კურსებისთვის 

კრედიტების მინიჭების წესის შესახებ (25 ივნისი. 2010, დადგენილება №58/2010), 

რომელიც საბჭომ მიიღო კანონის 21–ე მუხლის „ს“ პუნქტისა  და წესდების“ მე–9 

მუხლის საფუძველზე. მასში ერთხელ იქნა შეტანილი ცვლილება (13 სექტემბერი, 

2010, დადგენილება №98/2010).  

 

 

არჩევის წესები 
 

კანონის 21-ე მუხლისა და წესდების მე–9 მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

აკადემიურმა საბჭომ ცვლილებები შეიტანა აკადემიური საბჭოსა და 

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევის წესებში და მიიღო 2 დადგენილება: 

– „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური  საბჭოს წევრთა არჩევის წესის შესახებ“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 30 

სექტემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

თაობაზე (25 ივნისი, 2010, დადგენილება №72/2010); 

– ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევის წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 

2009 წლის 6 ივლისის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (24 

მაისი, 2010, დადგენილება №50/2010). 

 

 

სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი პროგრამები 
 

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „ს“ ქვეპუნქტებისა და 

წესდების მე–9 მუხლის  საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო დადგენილება 

სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი პროგრამების დამტკიცების შესახებ და 

დაამტკიცა 20 პროგრამა, რომლებიც შეიძლება დავყოთ ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო, ასევე სადოქტორო და ზოგიერთ სხვა სახის 

სამეცნიერო–კვლევით პროგრამებად. ესენია:  

– თსუ–ის უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამები (18 იანვარი, 

2010, დადგენილება №2/2010); 

– თსუ–ის მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიული 

დიპლომისშემდგომი (პროფესიული მზადების) საგანმანათლებლო 

პროგრამები (25 ივნისი, 2010, დადგენილება №67/2010);  

– აზერბაიჯანულენოვანთათვის და სომხურენოვანთათვის ქართულ ენაში 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები (25 ივნისი, 2010, 

დადგენილება №68/2010);  
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– თსუ–ის 2010–2011 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამები (25 ივნისი, 

2010, დადგენილება №65/2010); 

– თსუ–ში უწყვეტი განათლების  საგანმანათლებლო პროგრამა – 

ფოტოგრაფიისა და ვიდეოოპერატორის საფუძვლები (26 აპრილი, 2010, 

დადგენილება №46/2010); 

– თსუ–ის 2010–2011 სასწავლო წლის პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო 

და დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო  პროგრამები (25 

ივნისი, 2010, დადგენილება №64/2010); 

– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის სასწავლო 

პროგრამებში ცვლილებები (დადგენილება №135/2010); 

– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამებში 

ცვლილებები (13 ოქტომბერი, 2010, დადგენილება №119/2010); 

– 2009-2010  წლის  სამაგისტრო  პროგრამების  სასწავლო გეგმებში 

ცვლილებები (13 ოქტომბერი 2010, დადგენილება №118/2010); 

– საბაკალავრო პროგრამა –„კავკასიოლოგია“ (რუსულენოვანი) (13 

ოქტომბერი, 2010, დადგენილება №117/2010); 

– თსუ–ის ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის  ინგლისურენოვანი 

სამაგისტრო პროგრამა – „ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი“ და 

უწყვეტი განათლების პროგრამები:  „მოგზაურობისა და ტურიზმის 

ადმინისტრირება“ და „ტურიზმის მარკეტინგული კომუნიკაციები“ (8 

ოქტომბერი 2010, დადგენილება №112/2010); 

– თსუ–ის იურიდიულ ფაკულტეტზე საერთაშორისო სამართლის 

სპეციალობის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის  საგანმანათლებლო 

პროგრამები და  სადოქტორო პროგრამა (13 სექტემბერი, 2010, 

დადგენილება №100/2010); 

– სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

შემუშავებული სასერტიფიკატო პროგრამა „წერისა და ზეპირი 

პრეზენტაციების  უნარები“-ს და გერმანული ფილოლოგიის სადოქტორო 

პროგრამა „გერმანული ენათმეცნიერების მიმართულებები და კვლევის 

მეთოდები“ (6 დეკემბერი, 2010, დადგენილება №139/2010);  

– თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამები 

(5 თებერვალი, დადგენილება №9/2010); 

– თსუ–ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2010 

წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამა (5 თებერვალი, 2010, 

დადგენილება №7/2010);  

– თსუ–ის 2009–2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო 

პროგრამები (25 იანვარი, 2010, დადგენილება №4/2010);  

– თსუ–ის 2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო 

პროგრამები (25 ივნისი, 2010, დადგენილება № 66/2010);  
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– თსუ–ის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სადოქტორო პროგრამები 

„საერთაშორისო ურთიერთობები“ და „გენდერი“ (12 ივლისი, 2010, 

დადგენილება № 86/2010);  

– 2008–2009 წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამებში 

(აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 7 ოქტომბრის №142  დადგენილებაში) 

ცვლილების შეტანის თაობაზე (1 ნოემბერი 2010, დადგენილება №124/2010); 

– თსუ–ის პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და 

სადოქტორო პროგრამების კურსდამთავრებულთათვის მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხების (კვალიფიკაციების) ახალი რედაქციის 

დამტკიცების შესახებ (5 თებერვალი, №13/2010). 

 

 

სადისერტაციო საბჭოების დებულებების  
დამტკიცება 

 

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე–9 

მუხლის ,,ლ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, რომელიც ეხება აკადემიური საბჭოს მიერ 

სადისერტაციო საბჭოების დებულებების დამტკიცებას, მიიღო 2 დადგენილება. 

ორივე დადგენილებას საფუძვლად ედო ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება:  

– თსუ–ის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 1 ივნისის N229 დადგენილებით 

დამტკიცებულ „თსუ–ის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და 

სადისერტაციო საბჭოს დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე (25 ივნისი, 2010, 

დადგენილება №71/2010); (საფუძველი: იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2010 
წლის 8 ივნისის №3071/22-05 განცხადება); 

– „თსუ–ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

თსუ–ის აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 17 ივლისის N39 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე (13 ოქტომბერი, 2010, დადგენილება №113/2010); 

(საფუძველი: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანის მ/შ განცხადების 
№25920/02). 

 

 

 

 

საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭება 
 

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე–9 

მუხლის „პ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 2010 წელს აკადემიურმა საბჭომ საპატიო 

დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ მიიღო 11 დადგენილება. 

თსუ–ის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა:  
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– პროფესორ დოქტორ ანგელიკა ნუსბერგერს (17 თებერვალი, 2010, 

დადგენილება №18/2010); 

– პროფესორ კლაუს ჰიპს (10 მარტი, 2010, დადგენილება №22/2010); 

– დოქტორ ფრენკ დაგლას ფერისს  (22 დეკემბერი, 2010, დადგენილება 

№143/2010); 

–  ბატონ  ჯეფრი გედმინს (4 ოქტომბერი, 2010, დადგენილება №110/2010); 

–  პროფესორ კლაუს ჰოპტს (24 სექტემბერი 2010, დადგენილება №104/2010); 

– პროფესორ ბოგდან ბოიარსკის ( 25 ივნისი, 2010, დადგენილება №74/2010); 

– ქალბატონ თამარ მამისთვალოვ–კეზერაშვილს (25 ივნისი, 2010, 

დადგენილება №73/2010); 

– პროფესორ ჰანს შტროერს (26 აპრილი, 2010 დადგენილება №42/2010); 

– ბატონ პაოლო დელ ბიანკოს (26 მარტი, 2010, დადგენილება №33/2010); 

– პროფესორ მაქსიმილიან რაიზერს (29 ნოემბერი 2010, დადგენილება 

№136/2010); 

– ბატონ პიტერ ზომერმანს (17 თებერვალი, 2010, დადგენილება №17/2010). 

 

 

 

 

ემერიტუსის წოდების მინიჭება 
 

კანონის 21–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ნ1“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე–48 

მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძველზე 2010 წელს (ბატონ გურამ გრიგოლიასათვის) 

მიიღო ერთი გადაწყვეტილება თსუ–ის ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ (6 

სექტემბერი, 2010, დადგენილება №94/2010). 

 

 

კოეფიციენტის დამტკიცება 
 

კანონის 21–ე მუხლის „ი“ ქვეპუნტისა და წესდების მე–9 მუხლის „ი“ 

ქვეპუნქტის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო დადგენილება, რომელიც 

ეხებოდა მისაღები გამოცდებისთვის მისანიჭებელი კოეფიციენტის დამტკიცებას 

(ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 

სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალის, მისაღები კონტინგენტის 

და მისაღები გამოცდებისთვის მისანიჭებელი კოეფიციენტის დამტკიცების შესახებ 

(31 მარტი, 2010, დადგენილება №39/2010) და ერთხელ შეიტანა ცვლილება მის 

პირველი პუნქტით დამტკიცებულ  დანართში (13 ოქტომბერი 2010, დადგენილება 

№116/2010). 
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სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შეფასების წესი 

კანონის 21–ე მუხლის „ს“ ქვეპუნტისა და წესდების მე–9 მუხლის „ს“ 

ქვეპუნქტის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ დაამტკიცა თსუ–ის სასწავლო და 

სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შეფასების წესი (თსუ–ის სასწავლო და 

სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შეფასების წესის და თვითშეფასების კითხვარის 

ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ (25 იანვარი, 2010, დადგენილება №5/2010). 

დადგენილების პროექტი, წესდების აღნიშნული მუხლის თანახმად,  წარმოდგენილი 

იყო თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.  

 

სასწავლო პროცესის რეგულირება 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები.  
კანონის 21–ე მუხლის „ს“ და  წესდების მე-9 მუხლის საფუძველზე, 

აკადემიურმა საბჭომ მიიღო სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები:  

ა) სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის (შემდგომში – თსუ) სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (26 

მარტი, 2010 დადგენილება №36/2010) და ექვსჯერ შეიტანა მასში ცვლილება 

(№142/2010; №134/2010; №130/2010, №126/2010, №97/2010, №81/2010) და 

ბ) თსუ–ის რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალობის მაძიებელთა სწავლების პროცესის 

მარეგულირებელი წესი (8 ნოემბერი 2010, დადგენილება №132/2010). 

 

 

საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ს“ ქვეპუნქტისა და წესდების მე–9 

მუხლის საფუძველზე აკადემიურმა საბჭომ მიიღო ასევე 28 დადგენილება 

სხვადასხვა კონკრეტულ საკითხებზე, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით ეხება 

უნივერსიტეტის საქმიანობის მიმართულებებსა და სასწავლო პროცესის 

რეგულირებას:  

– თსუ–ის იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამისა და კიოლნის 

სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტებისათვის სწავლის საფასურის განსაზღვრის 

შესახებ (5 თებერვალი, დადგენილება №10/2010); 

– თსუ–ის „საჯარო მმართველობის“ ინგლისურენოვან სამაგისტრო 

პროგრამებზე სწავლის სემესტრული გადასახადის განსაზღვრის შესახებ (25 იანვარი, 

 2010, დადგენილება  №6/2010); 

 – თსუ–სა და შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის 

ერთობლივი ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის – „საჯარო მმართველობა“– 
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სასწავლო პროცესის ვადებისა და კრედიტების წლიური ლიმიტის განსაზღვრის 

შესახებ (24 სექტემბერი, 2010, დადგენილება  №105/2010); 

 – აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 8 სექტემბრის N124 დადგენილებით 

დამტკიცებულ „თსუ–ის მაგისტრატურაში მიღების წესში“ ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ (1 ივლისი, 2010, დადგენილება №82/2010); 

 – თსუ–ის სადოქტორო კურსების დამტკიცების შესახებ (12 ივლისი, 2010, 

დადგენილება №85/2010); 

 – თსუ–ის მისიის დამტკიცების შესახებ (25 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№78/2010); 

 – თსუ–ის დოქტორანტურის სასწავლო კურსების სილაბუსების დამტკიცების 

შესახებ (10 მარტი, 2010, დადგენილება №30/2010); 

 – თსუ–ის სილაბუსის მოდიფიცირებული ფორმის დამტკიცების შესახებ (22 

თებერვალი, 2010, დადგენილება №20/2010); 

 – თსუ–ის სასწავლო კურსებში ელექტრონული სწავლების კომპონენტის 

დანერგვის შესახებ (25 ივნისი, 2010, დადგენილება №63/2010);  

 – საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში 

შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 

წესი (25 ივნისი, 2010, დადგენილება №61/2010); 

 – გაცვლითი პროგრამის მონაწილე უცხოელი სტუდენტების  

მომსახურების წესის დამტკიცების შესახებ (25 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№60/2010); 

 – უცხოური ენის სასწავლო კურსის გამოტოვებული საფეხურის შესაბამისი 

ცოდნის დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ (25 ივნისი, 2010, დადგენილება 

№62/2010); 

 – თსუ–ის მედიცინის ფაკულტეტზე რეზიდენტურის ალტერნატიულ 

დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება)  საგანმანათლებლო პროგრამების 

წარმოდგენის და დამტკიცების პროცედურის შესახებ (26 აპრილი, 2010, 

დადგენილება №44/2010); 

 – თსუ–ის იურიდიულ ფაკულტეტზე სამაგისტრო გამოცდის მოქმედი 

წესებისა და აკადემიური წერის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ (31 მარტი, 

2010, დადგენილება №38/2010); 

 – თსუ–ის სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი სამეცნიერო–კვლევების 

დაფინანსების შესახებ (25 ივნისი, 2010, დადგენილება №56/2010); 

 – “2009-2010 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის 

შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 6 ივლისის №247 დადგენილებაში (2009-2010 

სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ) ცვლილების 

შეტანის შესახებ (25 ივნისი, 2010, დადგენილება №77/2010, 5 თებერვალი, 

დადგენილება №14/2010); 

 – აკადემიური საბჭოს №20/2010 დადგენილებით დამტკიცებული ფორმით 

სილაბუსების წარმოდგენის ვადის განსაზღვრის შესახებ (25 ივნისი, 2010, 

დადგენილება №69/2010); 
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 – 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო და 2011–

2012 სასწავლო წლის საბაკალავრო/დიპლომირებული მედიკოსის და სამაგისტრო 

პროგრამების წარმოდგენის ვადების დამტკიცების შესახებ (22 დეკემბერი, 2010, 

№140/2010); 

 – იურიდიულ ფაკულტეტზე ევროპულ ენაზე წაკითხული სალექციო კურსის 

ერთი აკადემიური საათის დატვირთვის ორ აკადემიურ საათად ჩათვლის შესახებ (25 

ივნისი, 2010, დადგენილება №76/2010); 

 – იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურაში მისაღებ გამოცდებზე უცხო 

ენის გამოცდისაგან გათავისუფლების შესახებ (31 მაისი, 2010, დადგენილება 

№51/2010); 

 – თსუ–ის მედიცინის ფაკულტეტზე ზაფხულის დამატებითი სემესტრის 

ამოქმედების შესახებ (26 აპრილი, 2010, დადგენილება №45/2010);  

 – თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის XII სემესტრის 

სტუდენტ ლანა ხარებაშვილისათვის 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრის საპატიოდ ჩათვლის შესახებ (10 მარტი, 2010, დადგენილება №24/2010); 

 – თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტ ოთარ 

რუსიშვილისთვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ (29 ნოემბერი 2010, 

დადგენილება №137/2010); 

 – თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული პროფესორების 

ნოდარ ხადურისა და ირაკლი კოვზანაძისათვის აკადემიური დატვირთვის 

განსაზღვრის შესახებ (17 თებერვალი, 2010, დადგენილება №16/2010); 

 – თსუ–ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტ ოთარ 

გიგოლაშვილისთვის სასწავლო კურსის “მენეჯმენტის საფუძვლები” აკადემიური 

რეგისტრაციის გავლის უფლების მინიჭების თაობაზე (8 ნოემბერი 2010, 

დადგენილება №133/2010); 

– ლინდა ნკობლონგ ეგბესათვის სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის ინსტიტუტის 

ქვეანგარიშზე ჩარიცხული სწავლის საფასურის  დაუბრუნებისა და ნინო 

ქარჩავასათვის გაშვებული ვადის აღდგენის შესახებ (1 ნოემბერი 2010, დადგენილება 

№128/2010); 

 – 2010-2011 სასწავლო წელს თსუ–ის მაგისტრატურაში შესაბამის სამაგისტრო 

პროგრამების  ვაკანტურ ადგილებზე ჩარიცხვის თაობაზე (1 ნოემბერი 2010, 

დადგენილება №127/2010); 

 – 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტებზე ორი სამაგისტრო 

პროგრამის ამოქმედების შესახებ (1 ნოემბერი 2010, დადგენილება №125/2010). 

 
 

წარდგინებები 
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 კანონისა და წესდების შესაბამისად, აკადემიური საბჭო ვალდებულია მის 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები კანონის 21–ე მუხლის პირველ პუნქტში 

მითითებულ ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით დასამტკიცებლად წარუდგინოს 

წარმომადგენლობით საბჭოს. აქედან გამომდინარე, აკადემიურმა საბჭომ მიიღო 10 

წარდგინება, რომელთაგან 3 ეხება აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების 

წესს (29.12.2010, №12/03–01–03; 09.11.2010, №10/03–01–03; 05.10.2010, №7/03–01–03), 

ორი – აკადემიური პერსონალის შრომის ოდენობისა და პირობების დადგენას 

(10.03.2010, №2/03–01–03; 19.05.2010, №3/03–01–03), ერთი – ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურის წარდგენას 

(04.11.2010, №9/03–01–03), ორი – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შერჩეული 

კანდიდატურის წარდგენას (04.11.2010, №8/03–01–03; 30.06.2010, №6/03–01–03), ერთი 

– წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევის წესში ცვლილებებს (24.05.2010, 

№4/03–01–03) და ერთიც – აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევის წესში ცვლილებებს 

(30.06.2010, №5/03–01–03).  
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წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #36, დანართი 5. 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულება და სტრუქტურა 

თავი I 

ზოგადი დებულებანი 

მუხლი 1. ფაკულტეტის სტატუსი 

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში უნივერსიტეტის) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (შემდგომში 

ფაკულტეტი) უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულია.  

2. ფაკულტეტის ოფიციალური სახელწოდებაა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 

3. ფაკულტეტი არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს. 

4. ფაკულტეტის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობით, თსუ წესდებით და წინამდებარე დებულებით.  

5. ფაკულტეტი აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის 

ფარგლებში ახორციელებს სასწავლო პროგრამებსა და სამეცნიერო კვლევებს. 

6. ფაკულტეტს აქვს ბლანკი უნივერსიტეტის გერბის გამოსახულებით.  ბლანკის 

გამოყენება ხდება ფაკულტეტის დეკანის დავალებით ან თანხმობით. 

ბლანკზე დასატანი ინფორმაცია მზადდება დეკანის მითითებით ან ფაკულტეტის 

სტრუქტურული ერთეულების ინიციატივით. ფაკულტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში 

მომზადებული ინფორმაცია პროექტის სახით წარედგინება დეკანს მითითებით "გთხოვთ 

დაიბეჭდოს ფაკულტეტის ბლანკზე". პროექტს ხელს აწერს სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი ან მისი დავალებით ის პირი, რომელმაც უშუალოდ მოამზადა წერილი. 

დეკანის თანხმობის შემთხვევაში კანცელარია წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, 

უზრუნველყოფს ინფორმაციის გადატანას ფაკულტეტის ბლანკზე. საქმისწარმოების 

ოპერატიულობისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს პროექტის ელექტრონული ვერსიაც. 

ფაკულტეტის ბლანკები განეკუთვნება მკაცრი აღრიცხვის ფურცლებს. ბლანკები ინახება 

კანცელარიის უფროსთან. ბლანკები დანომრილია და მისი გამოყენების მოთხოვნა 
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ფიქსირდება შესაბამის ჟურნალში. გაცემული ბლანკის გამოუყენებლობის შემთხვევაში 

(დაზიანება, შეცდომა და ა.შ.) იგი ჩამოიწერება და ნადგურდება. 

7. ფაკულტეტს აქვს ბეჭედი, რომლითაც სარგებლობს დადგენილი წესის შესაბამისად. 

8. ფაკულტეტის მისამართია: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. N2, (უნივერსიტეტის 

მე–10 კორპუსი). 

9. ფაკულტეტის დღეს აწესებს ფაკულტეტის საბჭო. 

 

მუხლი 2. ფაკულტეტის კომპეტენცია 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და კომპეტენციის სფეროებს, 

ფაკულტეტის სტრუქტურას, მისი სტრუქტურული და საგანმანათლებლო/სამეცნიერო 

საქმიანობის განმახორციელებელი ერთეულების საქმიანობის წესსა და უფლება-

მოვალეობებს. 

 

თავი II 

ფაკულტეტის ამოცანები 

მუხლი 3. 

ფაკულტეტის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) მაღალხარისხიანი, ხელმისაწვდომი და თანამედროვე დონის ეკონომიკური განათლების 

მიღების უზრუნველყოფა; 

ბ) ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროს მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი  

კადრების მომზადება ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით; 

გ) ფაკულტეტის ინტელექტუალური პოტენციალის კონცენტრაცია პრიორიტეტული 

სამეცნიერო პრობლემატიკის დამუშავებაზე და ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის 

მოთხოვნების შესაბამისი სამეცნიერო–კვლევითი პროექტების ინიცირება ან/და 

ხელშეწყობა; 

დ) სტუდენტებისათვის სწავლისა და დამოუკიდებელი კვლევისათვის საუკეთესო პირობების 

შექმნა. 
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თავი II 

ფაკულტეტის სტრუქტურა და მართვა 

 

მუხლი 4. ფაკულტეტის სტრუქტურა 

1. ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტი შედგება საგანმანათლებლო, სამეცნიერო,  

სამეცნიერო-კვლევითი და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან. 

2. დადგენილი წესის შესაბამისად ფაკულტეტზე იქმნება: ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭო და კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისია.  

3. ფაკულტეტის შემადგენლობაში შედის საფაკულტეტო მნიშვნელობის შემდეგი 

სასწავლო–კვლევითი  სკოლები და ინსტიტუტები: 

ა) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლა (ISET). 

4. ფაკულტეტთან არსებობს შემდეგი სამეცნიერო კვლევითი საგანმანათლებლო 

ცენტრები: 

ა) ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების ქართულ–გერმანული 

ინსტიტუტი; 

ბ) ეკონომიკის კვლევისა და სწავლების ქართულ–ბერძნული ცენტრი; 

გ) მიგრაციის კვლევის ცენტრი; 

დ) ბიზნეს–ეთიკის ცენტრი; 

ე) მსოფლიო ეკონომიკის კვლევის ცენტრი; 

ვ) ინოვაციური მენეჯმენტის ცენტრი. 

5. ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო–სამეცნიერო საქმიანობა ორგანიზებულია სათანადო 

წესით დამტკიცებული სასწავლო პროგრამების მიხედვით;  

6. სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის საჭიროებებიდან გამომდინარე ფაკულტეტის 

აკადემიური პერსონალი ერთიანდება კათედრებში;  

7. ფაკულტეტზე მოქმედებს სტუდენტური თვითმმართველობა; 

8. ფაკულტეტზე მოქმედებს საბავშვო უნივერსიტეტი „ნორჩი ეკონომისტი“. 
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მუხლი 5. სტრუქტურული ერთეულების შექმნისა და გაუქმების წესი 

ფაკულტეტის ახალი სტრუქტურული ერთეულის შექმნის ან არსებული ერთეულების 

გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს ფაკულტეტის საბჭო და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს. 

  

მუხლი 6. მართვის ორგანოები 

ფაკულტეტის მართვა ხორციელდება შემდეგი ორგანოების მეშვეობით: ფაკულტეტის საბჭო, 

დეკანი და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 

თავი III 

პერსონალი 

მუხლი 7.  პერსონალის შემადგენლობა 

1. ფაკულტეტზე არსებობს აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე და 

მასწავლებლების თანამდებობები.  

2. აკადემიურ პერსონალს მიეკუთვნება: სრული პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი და ასისტენტ–პროფესორი. 

3. ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი, დეკანის 

მოადგილეები და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. 

4. მასწავლებლების პერსონალს მიეკუთვნება: მასწავლებელი და უფროსი 

მასწავლებელი. 

5. დამხმარე პერსონალს მიეკუთვნებიან საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სხვა 

დანარჩენი პირები. 

6. საჭიროებისამებრ ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის წარსამართად ან მასში 

მონაწილეობის მისაღებად ფაკულტეტი იწვევს სპეციალისტს.  

 

მუხლი 8. აკადემიური პერსონალი 

1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორებისაგან.  

2. პროფესორების შემადგენლობას მიეკუთვნება სრული პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი.  
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3. პროფესორები მონაწილეობენ ან/და წარმართავენ სასწავლო პროცესსა და მეცნიერულ 

კვლევებს.  

4. პროფესორის პედაგოგიური დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას განსაზღვრავს აკადემიური 

საბჭო და ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო. 

5. აკადემიურ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულება იდება აკადემიური პერსონალის 

სამსახურში მიღების ერთიანი წესით განსაზღვრული ვადით. 

6. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი და პირობები, თანამდებობიდან 

გათავისუფლების საფუძვლები, ასევე აკადემიური პერსონალის უფლება-მოვალეობები 

განისაზღვრება თსუ–ს წესდებით. 

 

მუხლი 9. ადმინისტრაციული პერსონალი 

1. ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი, დეკანის 

მოადგილე/მოადგილეები (ასეთის/ასეთების არსებობის შემთხვევაში) და ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. 

2. ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების წესი და პირობები განისაზღვრება 

წინამდებარე დებულებითა და თსუ–ს წესდებით. 

3. ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირის ვადამდე განთავისუფლების 

საფუძველია:  

 

ა) პირადი სურვილი;  

ბ) სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში 

შესვლა;  

გ) გარდაცვალება;  

დ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება;  

ე) საქართველოს კანონმდებლობითა და თსუ–ს წესდებით გათვალისწინებული სხვა 

შემთხვევები.  

 

თავი IV 

ფაკულტეტის საბჭო 

მუხლი 10. 
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ფაკულტეტის საბჭო 

ა) ფაკულტეტის საბჭო ფაკულტეტის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა;   

ბ) ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში შედის:  აკადემიური პერსონალის ყველა წევრი 

და სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლები; 

გ) ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა 

რაოდენობა განსაზღვრულია საბჭოს შემადგენლობის ¼–ით;  

დ) ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის დეკანი. მისი არყოფნის 

შემთხვევაში ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარის ფუნქციას ასრულებს ფაკულტეტის 

საბჭოს მიერ სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით არჩეული  საბჭოს რიგითი წევრი 

აკადემიური პერსონალის შემადგენლობიდან;  

 

მუხლი 11.  

ფაკულტეტის საბჭოს ფუნქციებია: 

ა) განსაზღვრავს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტს; 

ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ფაკულტეტის დეკანს; 

გ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს; 

დ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს; 

ე) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს 

აკადემიურ საბჭოს;   

ვ) ირჩევს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს;  

ზ) უფლებამოსილია, დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, 

დეკანისათვის დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და 

დეკანისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით, ფაკულტეტის 

საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების 

ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. გადაწყვეტილება დეკანის  უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტის თაობაზე მიიღება ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით. დეკანი ამ პუნქტით გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ მონაწილეობს. ამ 

საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ იწვევს სადავო აქტის 

მოქმედების შეჩერებას; 

თ) დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ნიშნავს დეკანის 

მოვალეობის შემსრულებელს; 

ი) ახორციელებს ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ 

სხვა უფლებამოსილებას. 
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მუხლი 12.  

ფაკულტეტის საბჭოს ფუნქციონირების პროცედურული საკითხები: 

ა) ფაკულტეტის საბჭო პირველ სხდომაზე წევრი აკადემიური პერსონალის 

შემადგენლობიდან  ღია ან ფარული კენჭისყრით ირჩევს ფაკულტეტის საბჭოს მდივანს. 

ფაკულტეტის საბჭოს მდივნის ფუნქციაა ფაკულტეტის საბჭოს საქმისწარმოების 

ორგანიზება. ფაკულტეტის საბჭოს მდივნის სხდომაზე არყოფნის შემთხვევაში მის 

ფუნქციას ასრულებს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით 

არჩეული საბჭოს რიგითი წევრი აკადემიური პერსონალის შემადგენლობიდან; 

ბ) ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტს ამზადებს საბჭოს მდივანი 

დეკანის მითითებით. ფაკულტეტის საბჭოს წევრებს შეუძლიათ საბჭოს მდივნისათვის 

წერილობით დღის წესრიგის პროექტში გასათვალისწინებელი საკითხების მიწოდება. 

ფაკულტეტის საბჭოს მდივანი ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის თარიღამდე 3 სამუშაო დღით 

ადრე საჯარო ადგილას აქვეყნებს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტს; 

გ) ფაკულტეტის საბჭო სხდომის დაწყებისთანავე ღია კენჭისყრით ამტკიცებს დღის 

წესრიგს;   

დ) ფაკულტეტის საბჭოს წევრი ფაკულტეტზე დაკავებული აკადემიური თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის 

უფლებას; 

ე)  ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში სტუდენტი ავტომატურად 

კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას; 

ვ) ფაკულტეტის საბჭო, როგორც წესი, სხდომებს ატარებს კალენდარული თვის პირველი 

კვირის განმავლობაში. ფაკულტეტის საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის უფლება აქვს 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარეს საკუთარი ინიციატივით ან ფაკულტეტის საბჭოს 

წევრთა 1/3 მოთხოვნით; 

ზ) ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია კონკრეტული საკითხის შესასწავლად შექმნას 

სპეციალური კომისია; 

თ) ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება 

საერთო შემადგენლობის 1/2. გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ საკითხს მხარი 

დაუჭირა სხდომაზე დამსწრეთა ნახევარზე მეტმა; 



8 

 

ი) ფაკულტეტის საბჭოს ყოველი სხდომის თაობაზე ფორმდება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს 

სხდომის თავმჯდომარე და საბჭოს მდივანი. საბჭოს მდივანს ევალება სხდომის ოქმის 

ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე გამოქვეყნება სხდომის დასრულებიდან არა 

უგვიანეს ერთი კვირისა;  

 

თავი V 

 

ფაკულტეტის დეკანი 

მუხლი 13.  

ფაკულტეტის დეკანი 

1. ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს და მესამე პირებთან ურთიერთობებში წარმოადგენს 

დეკანი, რომელიც აირჩევა 4 წლის ვადით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

2. ფაკულტეტის დეკანი: 

ა) უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტიანად 

მიმდინარეობას; 

ბ) ფაკულტეტის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების 

სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს; 

გ) შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის 

სტრუქტურასა და დებულებას;  

დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია წარმომადგენლობითი საბჭოს, 

აკადემიური საბჭოსა და ფაკულტეტის საბჭოს  გადაწყვეტილებების შესრულებაზე; 

ე) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტებს;  

ვ) თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს; 

ზ) ამ კანონისა და წესდების შესაბამისად პასუხისმგებელია ფაკულტეტის ბიუჯეტის 

მიზნობრივ გამოყენებაზე;   

თ) ახორციელებს ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ 

სხვა უფლებამოსილებას. 

 

3. დეკანი უფლებამოსილებებია: 

ა) კომპეტენციის ფარგლებში ფაკულტეტის ვაკანტურ დამხმარე თანამდებობებზე 

დასანიშნი კანდიდატურების შერჩევა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელთან დასანიშნად წარდგენა; 

ბ) საჭიროებისამებრ, კომპეტენციის ფარგლებში, კავშირების დამყარება საქართველოსა და 

საზღვარგარეთის ქვეყნების ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან მისი უფლებამოსილების 

ფარგლებში სასწავლო და სამეცნიერო პროცესის საჭიროების შესაბამისად;  
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გ) ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე კათედრასთან შეთანხმების საფუძველზე სასწავლო 

ცენტრებისა და ინსტიტუტების შექმნის ინიცირება, რომელსაც თან უნდა ახლდეს 

სათანადო დასაბუთება ცენტრისა თუ ინსტიტუტის შექმნის თაობაზე; 

დ)  კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიის შექმნა; 

ე) კონკრეტული საკითხის შესასწავლად შექმნას სპეციალური კომისია; 

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში წარმატებული სტუდენტებისათვის სტიპენდიების 

დასანიშნად წარდგენა სტუდენტთა  წახალისების მიზნით; 

ზ) ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე საკითხის დაყენება კათედრის შექმნასა და გაუქმების 

შესახებ; 

თ) კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება; 

 

მუხლი 14. 

დეკანის არჩევის წესი 

ა) ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დეკანი აირჩევა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით. 

ბ) დეკანი აირჩევა 4 წლის ვადით. დეკანის თანამდებობაზე ერთი და იგივე პირი შეიძლება 

არჩეულ იქნეს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ. 

გ) დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა რეგისტრაციას აცხადებს 

ფაკულტეტის საბჭო. უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია კანდიდატთა განცხადებების 

მიღებას იწყებს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ განცხადების გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ. 

კანდიდატთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს 2 კვირის განმავლობაში, ხოლო რეგისტრაციის 

დასრულებიდან არანაკლებ 3 კვირისა და არაუმეტეს 1 თვისა, ტარდება არჩევნები; 

დ) უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება 

დეკანის არჩევნების საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით; 

ე) ფაკულტეტზე საარჩევნო პროცესის წარმართვის მიზნით იქმნება ფაკულტეტის 

საარჩევნო კომისია რექტორის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით. ფაკულტეტის 

საარჩევნო კომისიაში უნდა შედიოდეს არანაკლებ 5 წევრისა. ფაკულტეტის საარჩევნო 

კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული პერსონალის წარმომადგენელი ან 

კანდიდატი დეკანის თანამდებობაზე; 
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ვ) დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილებას 

იღებს აკადემიური საბჭო ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, 

რეგისტრაციაზე განცხადების შეტანის ვადის დასრულებიდან 1 კვირის განმავლობაში; 

ზ) დეკანის არჩევნებში მონაწილეობას იღებს დადგენილი წესის შესაბამისად აკადემიური 

საბჭოს მიერ რეგისტრირებული ყველა პირი; 

თ) ყველა კანდიდატს შეუძლია არჩევნების თარიღამდე აწარმოოს წინასაარჩევნო კამპანია; 

ი) საარჩევნო სიებს ამტკიცებს უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია პერსონალის მართვის 

დეპარტამენტის, სასწავლო დეპარტამენტისა და ფაკულტეტის წარდგინების საფუძველზე; 

კ) ნებისმიერ პირს, რომელიც არ არის ასარჩევი კანდიდატი, ადმინისტრაციული 

პერსონალის წევრი ან კონკრეტული ფაკულტეტის ამომრჩეველი უფლება აქვს 

უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიას მიმართოს არჩევნების თარიღამდე 5 დღით ადრე 

დამკვირვებლის სტატუსის მოსაპოვებლად; 

ლ) არჩევნების თარიღი ინიშნება რექტორის ინდივიდუალურ–ადმინისტრაციული 

სამართლებრივი აქტით. კენჭისყრა მიმდინარეობს 10:00–დან 17:00–მდე. ამომრჩევლის მიერ 

ხმის მიცემა ხდება უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის მიერ დამტკიცებულ საარჩევნო 

ბიულეტენზე სასურველი კანდიდატის აღნიშვნით; 

მ) კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის წევრები ითვლიან 

საარჩევნო სიებში ხელმოწერების მიხედვით არჩევნებზე გამოცხადებულ ამომრჩეველთა 

რაოდენობას; 

ნ) არჩევნებზე გამოცხადებულ ამომრჩეველთა რაოდენობის დადგენის შემდგომ ხდება 

საარჩევნო ყუთის გახსნა. ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის წევრები ითვლიან 

ბიულეტენებს და ავსებენ შემაჯამებელ ოქმს; 

ო) ფაკულტეტის საარჩევნო კომისია შემაჯამებელ ოქმს წარადგენს უნივერსიტეტის 

საარჩევნო კომისიაში დასამტკიცებლად, რომელიც იმავე დღეს საჯაროდ აცხადებს 

არჩევნების შედეგებს; 

პ) იმ შემთხვევაში, თუ ხმების საჭირო რაოდენობის მოპოვება ვერ შეძლო ვერც ერთმა 

კანდიდატმა, ინიშნება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობს პირველ ტურში საუკეთესო 

შედეგის მქონე ორი კანდიდატი. ხმების თანაბრად გადანაწილების შემთხვევაში მეორე 

ტურში გამსვლელთა გამოსავლენად 3 დღეში ტარდება ხელახალი კენჭისყრა. არჩევნების 

მეორე ტური ტარდება პირველი ტურის ჩატარებიდან 7 დღის განმავლობაში. იმ 

შემთხვევაში, თუ მეორე ტურის შედეგადაც ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმების 

საჭირო რაოდენობა ინიშნება ახალი არჩევნების თარიღი; 
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ჟ) არჩევნების საბოლოო შედეგებს ამტკიცებს და აქვეყნებს უნივერსიტეტის საარჩევნო 

კომისია. შედეგი ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე. 

 

მუხლი 15. დეკანის მოადგილე 

1. დეკანს შეიძლება ჰყავდეს მოადგილე ან მოადგილეები. 

2. დეკანის მოადგილის ძირითადი ამოცანაა: 

ა) სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის უზრუნველყოფა; 

ბ) სპეციალობების, მოდულების, სასწავლო გეგმებისა და სასწავლო პროცესის ცხრილის 

განსაზღვრის პროცესის კოორდინირება; 

გ) კომპეტენციის ფარგლებში აკადემიური პერსონალის დატვირთვების განსაზღვრის 

კოორდინირება; 

დ) სასწავლო პროცესის ცხრილისა და აკადემიური პერსონალის დატვირთვების 

მონიტორინგი; 

ე) ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია; 

ზ) ფაკულტეტზე სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზების კოორდინაცია; 

თ) დეკანის დავალებათა შესრულება; 

3. დეკანის მოადგილეებს შორის უფლება-მოვალეობას ანაწილებს დეკანი 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გამოცემით. 

4. დეკანის მოადგილე შეიძლება იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის 

შემადგენლობიდან; 

5. დეკანის მოადგილეს დეკანის წარდგინებით ნიშნავს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი. 

 

თავი VI 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

მუხლი 16. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიზანია ფაკულტეტზე სასწავლო 

და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და აკადემიური პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასება დადგენილი წესის შესაბამისად.  
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2. ფაკულტეტის ხარიხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარდგინებით, ფარული კენჭისყრით ირჩევს 

ფაკულტეტის საბჭო.  

3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომელი იმავდროულად 

შეიძლება იყოს ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.  

4.   ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრი შეიძლება იყოს 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი ასოცირებული ან სრული პროფესორი.  

5. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს ხარისხის 

უზრუნველყოფის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის ნაწილს. 

6. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იხილავს დადგენილი წესის 

შესაბამისად შედგენილ უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის ანოტაციას. 

აღნიშნული დოკუმენტის ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის 

შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან შეთანხმებით. ერთობლივი დადებითი დასკვნის შემთხვევაში უწყვეტი 

განათლების საგანმანათლებლო პროგრამა განსახილველად გადაეცემა ფაკულტეტის 

საბჭოს. 

7. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წელიწადში ორჯერ (სემესტრში 

ერთხელ) წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს მუშაობის შედეგებს.  

8. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს უწყვეტი 

განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სისტემატურ მონიტორინგს. მიღებულ 

შედეგებს წარადგენს ფაკულტეტისა და აკადემიურ საბჭოებზე პროგრამების შემდგომი 

დახვეწის მიზნით. 

9. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საქმიანობის განხორციელებისას 

ხელმძღვანელობს თსუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულებით. 

მუხლი 17. 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევის წესი 

ა) ფაკულტეტის საბჭოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 

მიერ ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად ასარჩევად 

შეიძლება წარედგინოს ერთი ან ერთზე მეტი კანდიდატურა; 

ბ) არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს ფაკულტეტის საბჭოს 

წევრთა შემადგენლობის ნახევარზე მეტი; 
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გ)  ერთი კანდიდატის არსებობის შემთხვევაში თუ ის ვერ დააგროვებს ხმების საჭირო 

რაოდენობას ინიშნება ახალი არჩევნები, რომელზეც უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზურნველყოფის სამსახურის უფროსმა უნდა წარმოადგინოს ახალი კანდიდატურა; 

დ) ერთზე მეტი კანდიდატის არსებობის შემთხვევაში, თუ ვერც ერთმა პრეტენდენტმა ვერ 

დააგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა, გაიმართება მეორე ტური პირველი ტურის 

ჩატარებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს პირველ 

ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ორი კანდიდატი; 

ე) პირველ ტურში ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში მეორე ტურში გამსვლელთა 

გამოსავლენად ფაკულტეტის იმავე სხდომაზე ტარდება ხელახალი კენჭისყრა 

გამარჯვებულის გამოვლენამდე;  

ვ) იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების მეორე ტურშიც ვერ გამოვლინდა გამარჯვებული, მეორე 

ტურის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა ინიშნება არჩევნების ახალი თარიღი, 

რომელზეც უნივერსიტეტის ხარისხის უზურნველყოფის სამსახურის უფროსმა უნდა 

წარმოადგინოს ახალი კანდიდატურა ან კანდიდატურები.  

 

თავი VII 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო 

მუხლი 18. 

სადისერტაციო საბჭო 

ა) ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მიმნიჭებელი ორგანო; 

ბ) სადისერტაციო საბჭო შედგება ფაკულტეტის ყველა სრული და ასოცირებული 

პროფესორისაგან. სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია 

სადისერტაციო საბჭოში დოქტორის  ხარისხის მქონე პირების მოწვევა; 

გ) სადისერტაციო საბჭოს ჰყავს თავმჯდომარე, რომელსაც ფარული კენჭისყრით ირჩევს 

სადისერტაციო საბჭო თავისი შემადგენლობიდან 2 წლის ვადით, სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით. ერთი და იგივე პირი შესაძლებელია არჩეულ იქნეს ზედიზედ არაუმეტეს 

2 ვადით. თავმჯდომარის არჩევამდე პირველ სხდომას უძღვება ფაკულტეტის დეკანი; 

დ) სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის სხდომაზე არყოფნის შემთხვევაში 

სადისერტაციო საბჭო სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს სხდომის 

თავმჯდომარეს; 
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ე) სადისერტაციო საბჭოს ჰყავს მდივანი, რომელსაც საბჭოს წევრთა შემადგენლობიდან 

თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს სადისერტაციო საბჭო;  

ვ) სადისერტაციო საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს საბჭოს სხდომებზე ღია კენჭისყრის 

საფუძველზე. სადისერტაციო საბჭო უფლებამოსილია, თუ სხდომას ესწრება წევრთა სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობა. გადაწყვეტილება მიიღება ხმების უბრალო უმრავლესობით; 

ზ) სადისერტაციო საბჭოს ყოველი სხდომა ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს 

სხდომის თავმჯდომარე და სხდომის მდივანი; 

 

მუხლი 19.  

სადისერტაციო საბჭოს ფუნქციები 

ა) დოქტორანტურაში მიღების, სადისერტაციო თემის დამტკიცებისა და ხელმძღვანელის 

დანიშვნის თაობაზე გადაწყვეტილებების მიღება; 

ბ) შემფასებლების დანიშვნა და დისერტაციის დაცვის თარიღის განსაზღვრა; 

გ) სადისერტაციო ნაშრომის ზღვრული მოცულობის, ფორმატისა და გაფორმების 

ინსტრუქციის  დადგენა; 

დ) სადისერტაციო კომისიის დამტკიცება; 

ე) დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭება სადისერტაციო კომისიის დასკვნის 

საფუძველზე; 

ვ) საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მინიჭებული 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის აღიარების საკითხის გადაწყვეტა სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით, შესაბამისი დოკუმენტაციის განხილვისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე; 

ზ) უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მინიჭებული 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის აღიარების საკითხის გადაწყვეტა სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით, შესაბამისი დოკუმენტაციის განხილვისა და შესაბამისი აკადემიური 

ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ავთენტურობის ცნობის საფუძველზე. 

მუხლი 20.  

სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის ფუნქციებია:  

ა) სადისერტაციო საბჭოს სხდომების სემესტრში ერთხელ მაინც მოწვევა და 

თავმჯდომარეობა; 
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ბ) საბჭოს შემადგენლობიდან სადისერტაციო კომისიის განსაზღვრა; 

გ) ფაკულტეტის დეკანთან შეთანხმებით დოქტორანტებისათვის კოლოკვიუმების 

ორგანიზება; 

დ) სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნება უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

მუხლი 21.  

სადისერტაციო საბჭოს მდივნის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) სადისერტაციო საბჭოს სხდომის ოქმების დადგენილი წესის შესაბამისად წარმოება; 

ბ) თავმჯდომარის მითითებით საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება; 

გ) საბჭოს საარქივო წარმოებისა და საქმისწარმოების უზრუნველყოფა; 

დ) დოქტორანტებისათვის საჭირო დოკუმენტების მომზადებასთან დაკავშირებით 

დისერტაციის დაცვამდე და დაცვის შემდგომ კონსულტაციების გაწევა. 

 

VIII თავი 

 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის განმახორციელებელი ერთეულები 

მუხლი 22. 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამა არის სწავლის შედეგებსა და კომპეტენციებზე, 

დარგობრივი, პრაქტიკული და ტრანსფერული უნარების შეძენაზე დაფუძნებული, 

სტუდენტზე ორიენტირებული, მოქნილი სტრუქტურის მქონე კურუკულუმი; 

ბ) ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები უზრუნველყოფს სპეციალისტთა 

მომზადებას სწავლების ყველა საფეხურის მიხედვით და პასუხისმგებელია მათი 

მომზადების ხარისხზე; 

გ) საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები შედგება სასწავლო 

კურსებისა და მოდულებისაგან; 

დ) სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტისაგან და 

სრულდება სადისერტაციო ნაშრომის დაცვით;  

ე) ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებს ხელმძღვანელობს დადგენილი წესის 

შესაბამისად არჩეული კოორდინატორი (ხელმძღვანელი).  
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მუხლი 23. 

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები 

ა) ფაკულტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის შექმნაში 

მონაწილეობენ ფაკულტეტის შესაბამისი მიმართულების სრული და ასოცირებული 

პროფესორები. მოცემული მიმართულების აკადემიური პერსონალის საერთო კრებაზე 

ხდება პროგრამის კოორდინატორის (ხელმძღვანელის) არჩევა დამსწრეთა შემადგენლობის 

უმრავლესობით. ფაკულტეტის დეკანი უზრუნველყოფს პროგრამის კოორდინატორის 

(ხელმძღვანელის) არჩევნების თარიღის წინასწარ საჯაროდ გამოცხადებას;  

ბ) საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორად (ხელმძღვანელად) საკუთარი 

კანდიდატურის წარდგენა შეუძლია მიმართულების ყველა სრულ ან ასოცირებულ 

პროფესორს. მიმართულების აკადემიური პერსონალის საერთო კრება ღია კენჭისყრით 

ირჩევს კოორდინატორს (ხელმძღვანელს). საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორის 

არჩევა ხდება ერთი წლის ვადით, როტაციის წესით; 

გ) სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს თსუ–ს სრული ან ასოცირებული 

პროფესორი; 

გ) სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს შესაბამისი დარგობრივი 

კვალიფიკაციის მქონე სრული ან ასოცირებული პროფესორი, სადოქტორო პროგრამის 

შესაბამისი პროფილის აკადემიური პერსონალის საერთო შეთანხმებისა და 

გადაწყვეტილების საფუძველზე. პროგრამას, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეიძლება 

ჰყავდეს ერთი ან რამდენიმე ხელმძღვანელი. დარგთაშორის (ინტერდისციპლინურ) 

სადოქტორო პროგრამას უნდა ჰყავდეს ერთზე მეტი ხელმძღვანელი; 

დ) იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული პროფილის აკადემიური პერსონალის საერთო 

კრებაზე საბაკალავრო, სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორობის 

სურვილს არ განაცხადებს არც ერთი სრული ან ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის 

დეკანი ფაკულტეტის საბჭოზე აყენებს საკითხს პროგრამის კოორდინატორის მოწვევის 

თაობაზე. საბოლოო გადაწყვეტილებას პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის შესახებ იღებს 

აკადემიური საბჭო ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით; 

ე) არჩეული პროგრამის კოორდინატორის (ხელმძღვანელის) კანდიდატურას ამტკიცებს 

ფაკულტეტის საბჭო ღია კენჭისყრით. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამის ხელმძღვანელობის 

კანდიდატი ვერ მიიღებს ხმების უმრავლესობას, ფაკულტეტის საბჭო დეკანის 

ინიციატივით 5 სამუშაო დღეში იკრიბება და იხილავს პროგრამის მოწვეული 

კოორდინატორის კანდიდატურებს აკადემიურ საბჭოზე დასამტკიცებლად წარსადგენად. 
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პროგრამის მოწვეული კოორდინატორის კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს 

ფაკულტეტის საბჭოს ყველა წევრს; 

ზ) ფაკულტეტის სრულ და ასოცირებულ პროფესორებს შორის არჩეული ან მოწვეული 

პროგრამის კოორდინატორის კვალიფიკაცია უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამის შინაარსსა 

და მიზანს; 

თ) საბაკალავრო პროგრამას შესაძლებელია ჰყავდეს მხოლოდ ერთი კოორდინატორი. 

ხოლო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს, სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება 

ჰყავდეს ერთი ან რამდენიმე ხელმძღვანელი. დარგთაშორის სადოქტორო პროგრამას უნდა 

ჰყავდეს ერთზე მეტი ხელმძღვანელი. 

ი) სრული ან ასოცირებული პროფესორი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი  სამაგისტრო, ან 

სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი; 

კ) საბაკალავრო, სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი კოორდინირებას 

უწევს პროგრამის კურუკულუმის შემუშავების პროცესს. იგი პასუხისმგებელია პროგრამის 

კურუკულუმის განხილვის პროცესის საჯაროობასა და გამჭვირვალობაზე; 

ლ) საბაკალავრო, სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამების განხილვის პროცესი 

მიმდინარეობს პროგრამის პროფილის კათედრებზე. გადაწყვეტილება მიიღება ხმების 

უმრავლესობით. კათედრის ხელმძღვანელები განხილვის ოქმებს წარუდგენენ 

საბაკალავრო, სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორსა და დეკანს.  

მ) ფაკულტეტის დეკანი სასწავლო პროგრამებს დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის 

საბჭოს; 

ნ) საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი პასუხისმგებელია: პროგრამის 

ფარგლებში წარმოდგენილი სილაბუსების ხარისხზე, ხოლო სადოქტორო პროგრამის 

კოორდინატორი პასუხისმგებელია სადოქტორო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტის ხარისხზე; 

ო) საბაკალავრო, სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი (ხელმძღვანელი) 

პასუხისმგებელია პროგრამის კურუკულუმის თაობაზე სტუდენტებისათვის სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიწოდებაზე, პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული 

საორგანიზაციო საკითხების თაობაზე  დეკანისათვის  გონივრულ ვადაში წინადადებების 

წარდგენაზე; 

პ) საბაკალავრო, სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი არის 

ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საკონტაქტო 

პირი პროგრამის შეფასების შედეგებთან დაკავშირებით; 
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ჟ) დეკანი უფლებამოსილია პროგრამის უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში ფაკულტეტის 

საბჭოზე დააყენოს პროგრამის ხელმძღვანელის გადაყენების საკითხი;  

რ) ფაკულტეტის საბჭოს მიერ პროგრამის ხელმძღვანელის გადაყენების შემთხვევაში 

ინიშნება ხელახალი არჩევნები ამ დებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად; 

ს) პროგრამის კოორდინატორი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე. 

მუხლი 24. 

კათედრა 

ა) კათედრა წარმოადგენს სასწავლო–სამეცნიერო პროცესის საჭიროებებიდან გამომდინარე 

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის  გაერთიანებას; 

ბ) ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელი შესაძლებელია იყოს მხოლოდ 

ერთი კათედრის წევრი; 

გ) იმ შემთხვევაში, თუ კათედრის შემადგენლობაში შედის 2 ან 2–ზე მეტი სრული 

პროფესორი, კათედრაზე უნდა ჩატარდეს კათედრის ხელმძღვანელის არჩევნები. 

გადაწყვეტილებას კათედრის წევრები იღებენ ხმათა უმრავლესობით ფარული კენჭისყრის 

საფუძველზე. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს 

დეკანი. კათედრის ხელმძღვანელად შეიძლება არჩეულ იქნეს მხოლოდ ფაკულტეტის 

სრული პროფესორი. იმ შემთხვევაში თუ კათედრაზე არ არის სრული პროფესორი, 

კათედრის ხელმძღვანელად ფარული კენჭისყრით შეიძლება არჩეულ იქნეს ასოცირებული 

პროფესორი; 

დ) კათედრის ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს კათედრის ფუნქციონირების 

ორგანიზაციული საკითხების კოორდინირებას; 

ე) გადაწყვეტილება კათედრაზე მიიღება ხმათა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის 

შემთხვევაში გადამწყვეტია კათედრის ხელმძღვანელის ხმა; 

ვ) კათედრა საქმიანობას წარმართავს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის 

შესაბამისად; 

ზ) კათედრა ამზადებს და ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას ან/და ფაკულტეტის საბჭოს 

წარუდგენს წინადადებებს ფაკულტეტზე სასწავლო–სამეცნიერო პროცესის 

მიმდინარეობასთან დაკავშირებით; 

თ) კათედრა ამზადებს და პროგრამის კოორდინატორს (ხელმძღვანელს) წარუდგენს 

წინადადებებს კურუკულუმთან დაკავშირებით; 

 



19 

 

IX თავი 

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები 

მუხლი 25. დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები 

1. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებია: ბიბლიოთეკა, კანცელარია, 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური, 

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური; 

2. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების უფლება-მოვალეობები 

განისაზღვრება შესაბამისი საუნივერსიტეტო სამსახურებისა და დეპარტამენტების 

დებულებებითა და თსუ–ს წესდებით. 

 

მუხლი 26. 

ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტზე სამეცნიერო–ბიბლიოგრაფიული საქმიანობის წარმართვა; 

ბ) ფაკულტეტისათვის საჭირო წიგნადი და პერიოდული გამოცემების ჩამონათვალის 

მომზადება და დეკანისათვის მიწოდება მათი შემდგომი შეძენის მიზნით; 

გ) ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი და პერიოდული გამოცემების 

აღრიცხვა, მოვლა, შენახვა და დაუბრკოლებელი გამოყენების უზრუნველყოფა;  

დ) გაცვლითი პროგრამების განხორციელება ბიბლოთეკათაშორისო აბონემენტის 

ფარგლებში როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის საზღვრებს გარეთ. 

ე) საუნივერსიტეტო  ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნის პროცესში ფაკულტეტის 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

 

მუხლი 27. 

ფაკულტეტის კანცელარიის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტზე საქმისწარმოების სისტემის ორგანიზება და გამართული ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა დადგენილი წესის შესაბამისად; 

ბ) ფაკულტეტზე შემოსული და ფაკულტეტიდან გაგზავნილი კორესპონდენციის 

რეგისტრაცია; 
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გ) ფაკულტეტზე დოკუმენტბრუნვის სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

დადგენილი წესის შესაბამისად; 

დ) უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან შემოსული საუნივერსიტეტო სამართლებრივი 

აქტების რეგისტრაცია და დადგენილი წესის შესაბამისად ხელმძღვანელობისათვის 

მიწოდება; 

ე) დეკანის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების რეგისტრაცია და ფაკულტეტის 

შესაბამისი თანამშრომლებისათვის ასლების მიწოდება; 

ვ) ფაკულტეტის საარქივო საქმისწარმოების სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი 28. 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტზე სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ინოვაციური მეთოდების 

დანერგვა; 

ბ) საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო პროგრამების რეალიზაციის 

ხელშეწყობა სასწავლო-მეთოდური მიდგომის შესაბამისად: სასწავლო პროგრამების 

მონიტორინგი, სასწავლო პროგრამების შესაბამისად სასწავლო ცხრილების შედგენა, 

კურუკულუმის განხორციელების მონიტორინგი; 

გ) აკადემიური პერსონალის პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ასევე საზღვარგარეთისა და საქართველოს სხვა უმაღლესი 

სასწავლებლების ეკონომიკური პროფილის ფაკულტეტებთან განხორციელებული 

ერთობლივი სასწავლო–კვლევითი პროგრამების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა 

სასწავლო გეგმებისა და ცხრილების შესაძლებლობისამებრ ადაპტირება; 

დ) აკადემიური პერსონალის დატვირთვების კოორდინირება; 

ე) საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ფაკულტეტის ინტეგრაციის პროცესის 

ხელშეწყობის მიზნით სტუდენტების მიერ საზღვარგარეთის აკრედიტებულ უმაღლეს 

სასწავლებლებში მიღებული აკადემიური შეფასების შედეგების აღიარების პროცესში 

მონაწილეობა  დადგენილი წესის შესაბამისად; 

ვ) სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებაში მონაწილეობა. კრედიტების 

აღიარების საფაკულტეტო კომისიაში მონაწილეობა; 
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ზ) ფაკულტეტის სტუდენტთა პირველადი რეგისტრირება უნივერსიტეტის მონაცემთა 

ბაზაში და აკრედიტაციის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა ბაზაში. სტუდენტთა 

აკადემიური რეგისტრაციის პროცესის მხარდაჭერა; 

თ) სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის შესაბამის 

საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

ი) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით ფაკულტეტზე შემოსული კორესპონდენციის 

განხილვა და პასუხის მომზადება; 

კ) სასწავლო  პროცესთან დაკავშირებული ცნობების მომზადება სტუდენტებისათვის; 

ლ) სტუდენტთა ინფორმირება სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 

შესაბამისი ინფორმაციის ვებ-გვერდზე განთავსება; 

მ) კომპიუტერული ქსელის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო რესურსების ეფექტიანი 

გამოყენების უზრუნველყოფა სტუდენტებისა და ფაკულტეტის თანამშრომლების მიერ; 

ნ) სასწავლო პროცესის  მართვის სამსახური თავისი უფლებამოსილებების ფარგლებში 

კურირებს ტუტორატს, სამდივნოსა და სტუდენტთა მომსახურების ცენტრს. 

 

მუხლი 29. 

ტუტორატი 

1. ფაკულტეტი სტუდენტებისათვის სასწავლო–ორგანიზაციული პრობლემების 

გასაჭრელად დახმარების გაწევის მიზნით ხელშეკრულების საფუძველზე საჭირო ვადით 

იყვანს ტუტორებს. 

2. ტუტორები შეირჩევა დეკანის მიერ ფაკულტეტის მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის 

სტუდენტებსა ან ფაკულტეტის თანამშრომლებს შორის. 

3. საჭიროებისამებრ დეკანს შეუძლია ინდივიდუალურ–სამართლებრივი აქტით 

დაადგინოს ტუტორთა შერჩევის წესი. 

 

მუხლი 30.  

სამდივნოს ძირითადი ამოცანებია 

ა) სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 

გ) სტუდენტთა მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეტანა; 
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დ) სტუდენტთა პირადი მონაცემების შეტანა პირად ბარათსა და მონაცემთა ბაზაში; 

ე) შუალედური და საგამოცდო უწყისების მომზადება, პედაგოგებზე გადაცემა, შევსებული 

უწყისების შეგროვება და ინფორმაციის შეტანა სტუდენტთა მონაცემთა ელექტრონულ 

ბაზაში; 

ზ) კურსდამთავრებულთა დოკუმენტაციის დაარქივება დადგენილი წესის შესაბამისად; 

თ) კურსდამთავრებულთა დამთავრების თაობაზე ბრძანების პროექტის   და დიპლომის 

დანართებისა მომზადება; 

ი) დეკანის დავალებით სტატისტიკური მონაცემების სისტემატური წარმოება. 

 

მუხლი 31. 

სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის ძირითადი ამოცანებია 

1. სტუდენტთათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა; 

 

2. სასწავლო პროცესში არსებული პრობლემების შესახებ სტუდენტებისგან მიღებული 

ინფორმაციის მიწოდება ფაკულტეტის ადმინისტრაციისთვის მათი მოგვარების მიზნით 

(საჭიროების შემთხვევაში უკუკავშირი სტუდენტებთან);  

 

3. სტუდენტთა ტექნიკური დახმარება აკადემიური რეგისტრაციის პროცესში;  

 

4. ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ინფორმირება ელ–ფოსტით 

უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი წესების, რეგულაციების, 

ინსტრუქციების მიღების/მათში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 

5. სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესში შექმნილი პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვა 

ფაკულტეტის და ცენტრალური ადმინისტრაციის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით 

 

მუხლი 32. 

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ინოვაციურ ცოდნაზე, ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო კვლევების 

განხორციელების, სამეცნიერო–კვლევითი და სასწავლო პროცესის ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა; 
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ბ) სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შედეგების ანალიზი, წლიური ანგარიშის 

მომზადება და უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტში 

წარდგენა; 

გ) ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ჩართვა ,,ონლაინ“ სამეცნიერო ბიბლიოთეკების 

საერთაშორისო ქსელში; 

დ) ახალგაზრდა სპეციალისტების პროფესიული ზრდისა და მეცნიერ–მკვლევართა 

მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება; 

ე) მსოფლიოში აღიარებულ მეცნიერთა მოწვევისა და ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალისა და სტუდენტებისათვის სამეცნიერო სტაჟირების ორგანიზების ხელშეწყობა. 

ვ) პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება; 

ზ) ყოველი სემესტრის ბოლოს შემდგომი სემესტრისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების 

(კონფერენციები, სემინარები და ა.შ.) გეგმის ფაკულტეტის საბჭოსათვის წარდგენა; 

თ) შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს სტუდენტური კონფერენციების 

ჩატარების წესს; 

ი) დოქტორანტთა კოლოქვიუმების ორგანიზება; 

კ) ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის კოორდინირება და ინფორმირება საგრანტო 

კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად; 

ლ)  ფაკულტეტზე სამეცნიერო მუშაობის კოორდინირება; 

მ) ფაკულტეტის საერთაშორისო კავშირების გაფართოვება, ერთობლივი სასწავლო და 

სამეცნიერო პროექტების განხორციელება ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო 

მიმართულებების ფარგლებში; 

 

მუხლი 33. 

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტის განკარგულებაში არსებული მატერიალური რესურსების ეფექტიანი 

მართვა; 

ბ) სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი პროცესების საჭირო მატერიალური რესურსებით 

უზრუნველყოფა; 

გ) მატერიალურ–ტექნიკური და სასწავლო ბაზების სისტემატური გაუმჯობესება; 
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დ) ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის შექმნაში მონაწილეობა; 

ე) ფაკულტეტის მიერ მოზიდული ფინანსური რესურსებისა და მის სარგებლობაში 

არსებულ ქონებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით; 

ვ) ფაკულტეტის განკარგულებაში არსებული მატერიალური რესურსების შენახვის, 

აღრიცხვისა და გამოყენების პროცესის სრულყოფის მიზნით უნივერსიტეტის შესაბამის 

სამსახურებთან თანამშრომლობა. 

ზ) ფაკულტეტის სასწავლო–მეთოდური, სამეცნიერო–კვლევითი და მატერიალურ–

ტექნიკური ბაზის სრულყოფა ფაკულტეტის პრიორიტეტული ამოცანების გადასაჭრელად 

და არსებული და სამომავლო გეგმებისათვის მზადყოფნის მიზნით; 

თ)  ფაკულტეტის ოპერატიულ მართვაში არსებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის 

დაცვა; 

ი) სასწავლო პროცესის თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა; 

 

მუხლი 34. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტის საქმიანობის თაობაზე საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების 

ეფექტიანი სისტემის შექმნა; 

ბ) ფაკულტეტის ვებ–გვერდზე ინფორმაციის განთავსება; 

გ) ფაკულტეტის ხელმძღვანელობისა და აკადემიური პერსონალის საჯარო შეხვედრებისა 

და გამოსვლების დაგეგმვა და განხორციელება; 

დ) ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის დავალებით პრესკონფერენციებისა და ბრიფინგების 

ორგანიზება; 

ე) ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

ვ) ფაკულტეტის ალუმნი–პოლიტიკისა და აღნიშნული პოლიტიკის ფარგლებში 

კონკრეტული პროექტების შემუშავება და დეკანისათვის წარდგენა; 

ზ) დეკანის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში შემუშავებული ალუმნი პროექტები 

განხორციელების უზრუნველყოფა  
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თ) ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის სამეცნიერო–

კვლევითი პროექტების დაფინანსების წყაროების საძიებო სისტემის ფორმირება და 

შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურება სამეცნიერო კვლევების სამსახურთან ერთად; 

თ) სამეცნიერო კვლევების შედეგების პრეზენტაციისა და პოპულარიზაციის მიზნით, 

საქმიანი კონტაქტების დამყარება არასაუნივერსიტეტო ცენტრებთან, საზღვარგარეთის 

უნივერსიტეტებთან, სამთავრობო დაწესებულებებთან, ბიზნეს–სექტორთან; 

ი)  სასწავლო პროცესსა და სამეცნიერო კვლევებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დანერგვა;. 

კ) უნივერსიტეტის ღია კარის დღის ღონისძიებებში ფაკულტეტის მონაწილეობის 

ორგანიზება;  

 

თავი X 

სტუდენტი 

მუხლი 35. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი 

1. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი არის პირი, რომელიც „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და თსუ–ს წესდებით განსაზღვრული წესით 

ჩაირიცხა და სწავლობს თსუ–ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურის ან დიპლომირებული სპეციალისტის, ასევე დოქტორანტურის პროგრამის 

გასავლელად. 

2. ბაკალავრიატში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე; 

3. მაგისტრატურაში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდისა და 

სპეციალობაში მისაღები წერითი გამოცდის შედეგებით; 

4. დოქტორანტურაში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება უცხო ენაში მისაღები გამოცდისა და 

სპეციალობაში გასაუბრების შედეგებით; 

5. სტუდენტის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება თსუ–ს წესდებით. 

6. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა ხდება აკადემიური საბჭოს მიერ დადგენილი 

წესით. 

 

მუხლი 36. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა 
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1. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა შედგება 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ფარული კენჭისყრით, საყოველთაო, თანასწორი და 

პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე არჩეული სტუდენტებისაგან. 

2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის უფლება-

მოვალეობები განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, თსუ–ს 

წესდებითა და თსუ–ს სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებით. 

 

თავი XI 

ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

მუხლი 37. ფაკულტეტის დებულების მიღების, გაუქმების, მასში ცვლილებისა და დამატების 

შეტანის წესი 

1. ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას შეიმუშავებს ფაკულტეტის საბჭო და ამტკიცებს 

თსუ–ს წარმომადგენლობით საბჭო. 

2. ფაკულტეტის დებულების მიღება, გაუქმება, მასში ცვლილებისა და დამატების შეტანა 

ხდება ამ მუხლი პირველი პუნქტით დადგენილი წესით. 

 

თავი XI 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 38. დებულების მიღება და ამოქმედება 

1. დებულება დასამტკიცებლად გადაეცეს თსუ–ს წარმომადგენლობით საბჭოს. 

2, დებულების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ეკონომიკისა და ბიზნესის  

ფაკულტეტის დროებითი დებულება. 

3. დებულება ამოქმედდეს თსუ–ს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებისთანავე. 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე, 

დეკანის მ.შ   ე. ხარაბაძე 

 

თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი  კ. ლორია    



წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #36, დანართი 6. 

 

 

დადგენილება №46/2011 

25 მაისი, 2011 
 
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო 

მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო (შემეცნებითი) სტრუქტურული ერთეული - 

ინტერნეტ–ტელევიზიის შექმნის შესახებ 

 

 
,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის   მე-2 პუნქტის, 21-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,თ’’ და ,,ს’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

52–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის და 57–ე 

მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 

ბრძანებით დამტკიცებული  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-6 მუხლის მე–

2 და მე-3 პუნქტების, მე–9 მუხლის ,,თ’’ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  

აკადემიური საბჭო ადგენს: 

 

1. შეიქმნას საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო (შემეცნებითი) 

სტრუქტურული ერთეული ინტერნეტ–ტელევიზია (,,თსუ.ტვ“/,,TSU.TV“). 

2. წინამდებარე დადგენილებით მიღებული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს 

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობით საბჭოს. 

3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა 

დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას; 

4. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს 

უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს. 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს საჯაროდ გამოცხადებისთანავე. 

 

 

ალექსანდრე კვიტაშვილი 
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე 

რექტორი 

  



წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #36, დანართი 7. 

 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო (შემეცნებითი) 

სტრუქტურული ერთეული - ინტერნეტ ტელევიზია ,,თსუ.ტვ“ (TSU.TV) - ის 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

                                                                

                                                          პრეამბულა 

 

საქართველოს მოქალაქეები (განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა) სწავლის, 

სამეცნერო მუშაობის თუ ინფორმაციის მიღებისა და გაცვლისთვის აქტიურად 

უპირატესობას ანიჭებს ინტერნეტ რესურსებს.  ინტერნეტ რესურსებმა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა სასწავლო პროცესისთვის და მეტწილად, 

სამეცნიერო საქმიანობისთვის.  

მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ სამაუწყებლო მედიის - ტელემედიის 

განვითარებაში მსოფლიოში დღეს პრიორიტეტი ენიჭება სწორედ ინტერნეტ-მედიას. 

სტუდენტთა ცხოვრებაში ინტერნეტ-ტელემედიას განსაკუთრებული ადგილის 

დამკვიდრება შეუძლია, ვინაიდან იგი, პირველ ყოვლისა, იქნება მათი სასაწავლო, 

სამეცნიერო და საგანმანათლებლო  რესურსი.  

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

 

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

(ტექსტში შემდგომ - ,,უნივერსიტეტი“) ინტერნეტ ტელევიზია (,,თსუ.ტვ“/,,TSU.TV“ - 

შემდგომ ტექსტში - ,,ტელევიზია“) წარმოადგენს საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის 

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო (შემეცნებით) სტრუქტურულ ერთეულს და 

სარგებლობს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულისათვის მინიჭებული 

უფლებამოსილებებით. 

 

2. ტელევიზია თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კონსტიტუციით, საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, ხელშეკრულებებითა და 

შეთანხმებებით, საქართველოს კანონით მაუწყებლობის შესახებ.   

3. ტელევიზია წარმოადგენს სრული სარედაქციო დამოუკიდებლობით აღჭურვილ 

სტრუქტურულ ერთეულს. 

 



მუხლი 2. ტელევიზიის მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები 

 

1. ტელევიზიის მიზნები და ამოცანებია: 

 

ა) ტელევიზიის რესურსის ჩართვა სამეცნიერო და საგანმანათლებლო პროცესში  

სწავლების თანამედროვე და  ეფექტური შესაძლებლობების გამოყენებისთვის; 

ბ) მეცნიერების სფეროებში მიდინარე თანამედროვე პროცესების საერთაშორისო 

სივრცეში სწრაფი ინტეგრაციის ხელშეწყობა;  

გ)  უნივერსიტეტის ცხოვრებისა და ისტორიის გაშუქება; 

დ) მეცნიერების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაციის ხელშწყობა; 

ე) უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა (სალექციო კურსებზე დაფუძნებული ვიდოეპროდუქციის შექმნა, 

სამეცნიერო და კვლევითი პროცესების ვიზუალიზაცია და ტელეპროდუქციაში ასახვა); 

ვ) სტუდენტთა ჩართვა ტელევიზიის საქმიანობაში ტელევიზიისა და ასევე 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო საქმიანობის 

ხელშეწყობის მიზნით; 

ზ) სხვადასხვა სახის მაუწყებლებთან თანამშრომლობა; 

თ) მსოფლიოს სხვადასხვა მაუწყებლების მიერ შექმნილი საგანმანათლებლო და 

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო (შემეცნებითი) გადაცემების, ფილმების და სხვა 

პროდუქციის მოზიდვა უსასყიდლოდ მიღების, გაცვლის საფუძველზე; 

ი) სატელევიზიო არქივის შექმნა; 

კ) უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ჟურნალისტიკის მიმართულების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კინო–

ტელე რეჟისურის მიმართულების სტუდენტთა პრაქტიკული მომზადება 

ტელემაუწყებლობებში მუშობისთვის. 

 

2. ტელევიზიას თავისი მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად გააჩნია შემდეგი  

ფუნქციები: 

ა) უნივერსიტეტის ინტერნეტ მაუწყებლობის ორგანიზება და განხორციელება; 

ბ) სხვადასხვა პროგრამებთან (სპეციალური გადაცემები, შოუ, მცირე ზომის 

დოკუმენტური ფილმები და სხვ.) ერთად ახალი ამბების პროგრამის ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა; 

გ) სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების შესაბამისი სპეციალური 

საგანმანათლებლო გადაცემების მომზადება; 

დ) სტუდენტთა ჩართვა ტელევიზიის ფუნქციონირებაში; 

ე) უნივერსიტეტითან  არსებული კინო-ტელე ლაბორატორიის მასალების 

დახარისხება, დაარქივება და სისტემატიზება, მათი ციფრულ მატარებლებზე გადატანა; 



ვ)  უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ვიდეოარქივის განახლება 

ზ) დებულებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად  

კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის ინდივიდუალური აქტებით ნებადართული 

სხვა საქმიანობის განხორციელება. 

 

 

მუხლი 3. ტელევიზიის სტრუქტურა 

 

1. ტელევიზიის სტრუქტურა შედგება დირექტორის, აღმასრულებელი 

პროდიუსერის, მთავარი პროდიუსერის, სეგმენტ-პროდიუსერების, ვიდეოარქივის 

ხელმძღვანელის და ტექნიკური პერსონალისგან (ოპერატორები, მემონტაჟეები, 

კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურე პერსონალი, პროგრამისტები და სხვა).  

2. ტელევიზიაში სტაჟირებას და პრაქტიკას გავლიან  უნივერსიტეტის სტუდენტები. 

3. ტელევიზიის დირექტორი აირჩევა უნივერსიტეტის სენატის მიერ, ღია 

კენჭისყრით, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, აკადემიური საბჭოს წარდგინებით. 

4. ტელევიზიის თანამშრომელთა საშტატო რიცხოვნობა და სახელფასო განაკვეთები 

მტკიცდება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ, ტელევიზიის 

დირექტორის წარდგინებით კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.  

5. ტელევიზიის დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში მის უფლებამოვალეობებს  

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილების საფუძველზე  

ახორციელებს აღმასრულებელი პროდიუსერი ან მთავარი პროდიუსერი.  

6. ტელევიზიის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ყოველწლიური სამუშაო გეგმა 

და სტრუქტურული ერთეულებისა და თანამშრომელთა უფლებამოვალეობები და 

განსახორციელებელი საქმიანობის (შესასრულებელი სამუშაოს) აღწერილობები 

მტკიცდება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ დირექტორის 

წარდგინების საფუძველზე. 

 

 

 

მუხლი 4. ტელევიზიის დაფინანსება 

თავის ფუნქციათა განსახორციელებლად და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის 

ტელევიზია სარგებლობს უნივერსიტეტის უძრავი და მოძრავი ქონებით. 

 

 

 

მუხლი 5. ტელევიზიის ფინანსები 

 



1. ტელევიზია ფინანსდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 

მისთვის გამოყოფილი მიზნობრივი თანხებით. 

 

2. ტელევიზიის განვითრებისთვის, ასევე  სხვადასხვა სახის საგანმანათლებო, 

კულტუროლოგიური, სამეცნერო პროექტების განხორციელებისთვის, მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის სრულყოფისა და განახლების, ასევე სხვადასხვა სახის სატელევიზიო 

ფესტივალებში მონაწიელობისთვის და სხვა მნიშვნელოვანი სატელევიზიო საქმინობის 

წარმოებისთვის დაფინანსების სახეობებს ასევე მიეკუთვნება: 

ა) გრანტებისა და პროექტების საფუძველზე მიღებული შემოსავლები; 

ბ) უნივერსიტეტის უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილებით ხელშეკრულების 

შესრულებით მიღებული შემოსავლები; 

გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჩუქრის სახით მიღებული 

შემოსავლები; 

დ) კანონმდებლობით აუკრძალავი ნებისმიერი შემოსავლები. 

 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები 

 

ტელევიზიის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, სხვა სტრუქტურული ცვლილებები და 

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხი 

რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით. 

 

 



წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #36, დანართი 8. 

 

დადგენილება №41/2011 

  2 მაისი 2011 
 

„ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის საერთაშორისო 

სკოლის შექმნის შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 21 იანვრის №165 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის 

თაობაზე 

 
,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის ,,ბ“ და ,,ს“ ქვეპუნქტების, 28-ე მუხლის 

,,გ“ ქვეპუნქტის, 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 54-ე მუხლის, 56-ე მუხლიე მე-2 

ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის 

წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 

მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წესდების მე-6 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, მე-9 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, 28-ე მუხლის 

,,გ“ ქვეპუნქტის, 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 აპრილის გადაწყვეტილების (ოქმი №3) საფუძველზე, 

 
აკადემიური საბჭო ადგენს: 

1. ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის 

საერთაშორისო სკოლის შექმნის შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივესიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 21 იანვრის №165 დადგენილების 

სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო 

სტრუქტურული ერთეულის - ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის შექმნის შესახებ“; 

2.  დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
,,1. შეიქმნას სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეული - 

ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა.“; 

3.  პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:  
,,11. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის 

საერთაშორისო სკოლას, მის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასა და 

განხორციელებასთან დაკავშირებული უნივერსიტეტის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესებისაგან განსხვავებული წესით საქმიანობის 

უფლებამოსილებები და ამ უფლებამოსილებების განხორციელებისას უზრუნველსაყოფი თანმდევი 

ღონისძიებების განხორციელების პირობები განესაზღვროს თავისი დებულებით.“. 

4.  გადაწყვეტილება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - 

ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის შექმნის შესახებ დასამტკიცებლად გადაეცეს უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობით საბჭოს. 

5.  წინამდებარე დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს 

უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს. 

6.  დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება და შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულებისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას. 

7.  წინამდებარე დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 



ალექსანდრე კვიტაშვილი 
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი  



წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #36, დანართი 9. 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2009 წლის 01 მაისის №19 ოქმით /საკითხი №7/ 

დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის დებულებაში შევიდეს შემდეგი 

ცვლილებები და დამატებები: 

ა) შევიდეს ცვლილება დებულების მე-2 მუხლის მე-2.2. პუნქტში და იგი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

,,2.2. სკოლის ამოცანებია: 

 

ა) ტურიზმისა და მასპინძლობის სასწავლო პროგრამების შექმნისა და დანერგვის 

უზრუნველყოფა; 

 

ბ) ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სასწავლო და 

კვლევითი პროგრამების განხორციელება; 

 

გ)  უცხოენოვანი საკუთარი და ერთობლივი პროგრამების დანერგვა; 

 

დ) დაჩქარებული და დისტანციური სასწავლო პროგრამების დანერგვა და 

განხორციელება; 

 

ე) ინტერნატურის დანერგვა საბაზო სასტუმროებსა და ტურუსტულ 

ორგანიზაციებში; 

 

ვ) სასწავლო პროგრამების სრულყოფის მიზნით აქტიური თანამშრომლობა 

საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 

და სხვა სუბიექტებთან; 

 

ზ) კადრების პროფესიული გადამზადება ტურიზმსა და მასპინძლობაში გრძელ 

და მოკლევადიანი პროგრამებით; 

 

თ) სამეცნიერო და პრაქტიკული კვლევების ჩატარება; 

 



ი) გრანტების მოზიდვა, საგრანტო პროექტებსა და კონკურსებში მონაწილეობა; 

 

კ) ფიზიკურ, იურიდიულ  და სხვა პირთა დაკვეთით ტურიზმსა და 

მასპინძლობაში სპეციალური კურსების, სემინარების, კონფერენციების, 

ფორუმებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება.“. 

 

გ) შევიდეს ცვლილება დებულების მე-3 მუხლის სათაურშიდა იგი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: ,,მუხლი 3. სკოლის სტრუქტურა, მართვა და პერსონალი.“ 

 

დ) შევიდეს ცვლილება დებულების მე-3 მუხლის 3.1. პუნქტში და იგი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,3.1. სკოლის სტრუქტურაში ერთიანდება: 

ა) სკოლის დირექტორი; 

ბ) სკოლის დირექტორის მოადგილე; 

გ) ხარისხის უზრუნველყოფისა და სამეცნიერო კვლევების ცენტრი; 

დ)სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი; 

ე)ადმინისტრაციული და მატერიალური მართვის ცენტრი; 

ვ)ტურიზმის ბიზნეს–ცენტრი. 

 

ვ) დებულებაში შევიდეს დამატება მე-3 მუხლის 3.6 პუნქტის შემდგომ დაემატოს 

შემდეგი შინაარის 3.61  პუნქტი: ,,3.61. სკოლის დირექტორის გააჩნია 

უფლებამოსილება, სკოლის მიერ  საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებისა და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის უზრუნველსაყოფად, 

კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტში განსაზღვრული წესით, მოიწვიოს 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეცისლისტები, რაც ფორმდება 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სამართლებრივი აქტით.“. 

 

ზ) შევიდეს ცვლილება დებულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტში  და იგი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,4.1. საკითხები, რომლებსაც არ მოიცავს 

წინამდებარე დებულება, რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობისა და 

უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.“. 

 

თ) დებულებაში შევიდეს დამატება მე-4 მუხლის 4.1. პუნქტის შემდგომ დაემატოს 

შემდეგი შინაარის 4.2. , 4.3  და 4.4 პუნქტები:  

 



,,4.2. სკოლაში შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამები შესაბამისი  

დასკვნის მიღების მიზნით გადაეცემა სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

სამეცნიერო კვლევების ცენტრს;  

 

,,4.3. სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფისა და სამეცნიერო კვლევების ცენტრის  

დადებითი დასკვნის გაცემის შემთხვევაში სამსახურის მიერ ყოველ კონკრეტულ 

პროგრამაზე მზადდება რეკომენდაცია, რის შემდეგაც სკოლა უფლებამოსილია 

საგანმანათლებლო პროგრამა (ხსენებული დასკვნისა და რეკომენდაციის 

დართვით), განსახილველად წარუდგინოს უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტს“. 

 

,,4.4. უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი განიხილავს 

სკოლის მიერ წარმოდგენილ პროგრამას და მოქმედ კანონმდებლობასა და 

სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის შემდგომ უფლებამოსილია 

წარადგინოს იგი უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოზე დასამტკიცებლად“. 
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