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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #6 

 ქ. თბილისი                                                                                           2019 წლის  26 დეკემბერი 

 

სხდომას ესწრებოდნენ წარმომადგენლობითი საბჭოს  წევრები:  

1.აბესაძე ნინო 2. ნაზირა კაკულია 3. საბაური ლევანი 4. ხოხობაია მერაბი 5. სახვაძე საბა 6. 

სიამაშვილი ირაკლი 7. ბერაძე თამარი 8. ლაში თამარი 9. არჩვაძე ნათელა 10. თუთბერიძე ბეჟანი 

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

თავხელიძე ილია  16. მუმლაძე ლაშა 17. ონიანი ლუკა 18. ტაბატაძე გიორგი  19. ივანიძე მაია 20. 

გარიშვილი მარინა 21. ყალიჩავა კობა 22. ონიანი ირაკლი 23. თურმანიძე ლუკა  24. ჯავახიშვილი 

არჩილი 25. მარანელი სანდრო  26. მარგველაშვილი ვლადიმერი 27. ქიტუაშვილი თინა  28. 

ხოდელი ნოდარი. 29. ჩხაიძე ზურაბი 30. უმფრიანი ლერი 31. გოგსაძე გიორგი 32. დუნდუა 

სალომე 33. ჭალაგანიძე ნინო  34. ბებერაშვილი ელენე 35. გაბაშვილი ალექსანდრე  36. ჩიტაია 

დაჩი  37. ჟვანია ირინე 38. ჩახუნაშვილი ნინო 39. ცანავა ქეთევანი 40. ლორია კახაბერი 41. 

ზაქარიაძე ანასტასია 42. ოთხმეზური გიორგი 43. ვარდოშვილი ეკა  44. თაბუაშვილი აპალონი  

45. თვალაძე მარიამი 46. კეჟერაშვილი შოთა  47. ხუციშვილი დინა 48. დვალიშვილი ბექა 49. 

გაიპარაშვილი ზურაბი 50. ღარიბაშვილი ირაკლი  51. სუმბაძე ციური 52. გვანცელაძე გვანცა 53. 

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

57. ნემსაძე ადა 58. რუხაია მიხეილი 59. ხუციშვილი სოფიო  60. ჩალაძე თამილა   61. 

გურგენიშვილი მარინა  62. ლომიძე ნოდარი (დანართი 1) 

სხდომაზე დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრები: 1. გიორგი შარვაშიძე 2. ავაზაშვილი ნიკოლოზი 

3. ანანიაშვილი ნათელა 4. გონაშვილი ვასილი  5. იმნაძე პაატა  6. კვინიკაძე მურმანი  7. 

ლობჟანიძე გია 8. კუხიანიძე ალექსანდრე 9. მაისაშვილი ხათუნა 10. მესტვირიშვილი მაია 11. 

მინდაძე ნინო 12. სანაძე რუსუდანი 13. სილაგაძე ავთანდილი  14. ფერაძე გოჩა  15.  ფურთუხია 

ომარი  16. ქურდაძე რამაზი 17. ქურდძე ირინე 18. ღვედაშვილი გიორგი  19. ყარალაშვილი 

თამაზი 20. შანიძე რევაზი 21. შენგელია თემური 22. ცინცაძე ნოდარი 23. ხუსკივაძე მამუკა  

(დანართი 2)  

 

დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა დღის წესრიგი  შემდეგი სახით: 

 

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანდიდატურის დამტკიცება (მომხსენებელი: ვლადიმერ 

მარგველაშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე) 

2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცება (მომხსენებელი: ლაშა საღინაძე) 

3. სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება  (მომხსენებელი: მარინა 

ჩავლეიშვილი) 

4. სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ 

და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება  

(მომხსენებელი: თამარ დოლბაია) 

5. სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული უძრავ/მოძრავი ქონების  განკარგვის საკითხი 

(მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა) 

 

წარმოდგენილი დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად. 
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1. წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერმა, ვლადიმერ მარგველაშვილმა წარმომადგენლობით 

საბჭოს მოახსენა აკადემიური საბჭოს მიერ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 

ბატონ ლაშა საღინაძის შერჩევის შესახებ და განმარტა, რომ უნივერსიტეტის წესდების 

თანახმად, საბოლოო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცების 

თაობაზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ უნდა მიიღოს. 

კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი იქნა კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც 

მომხსენებლის განმარტებით ეფუძნება თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ 2018 წელს 

დამტკიცებულ უნივერსიტეტის სტრატეგიულ განვითარების გეგმას. მომხსენებელმა 

დეტალურად ისაუბრა წარმოდგენილი კონცეფციის ირგვლივ, კერძოდ, უნივერსიტეტის 

ძლიერ და სუსტ მხარეებზე, განვითარების შესაძლებლობებზე, რისკებზე, სახელფასო 

პოლიტიკის მოწესრიგებაზე და აქვე აღნიშნა, რომ მომავალი   წლის   ბიუჯეტის   პროექტში   

უკვე   აისახა   ხელფასების მოწესრიგებისთვის გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რაც 

გულისხმობს თანამშრომელთათვის შრომის ანაზღაურების ზრდას. უნივერსიტეტის შიდა 

რესურსის ფარგლებში აკადემიურ პერსონალს 1 მარტიდან, ხოლო ადმინისტრაციულ-

ტექნიკურ პერსონალს 1 სექტემბრიდან მოემატება ანაზღაურება. აღინიშნა, რომ სახელმწიფოს 

მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების  დაფინანსების  ახალი  მოდელის  

ამოქმედების  პირობებში ანაზღაურება კვლავ გაიზრდება. როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, 

არაანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა თსუ-ში, რაც 

2020 წლიდან აუცილებლად გამოსწორდება. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია გეგმავს ამ 

მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯი გადადგმას. 2020 წლიდან უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს 

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას ხელფასის სამმაგი ოდენობით, ხოლო 2021 წლიდან 

ხელფასის ექვსმაგი ოდენობით. 

კანდიდატმა ასევე ისაუბრა პროგრამული ბიუჯეტირების მოდელზე, ინდიკატორებზე 

დაფუძნებულ ბიუჯეტის შედგენის წესზე, კომერციალიზაციასა და ფინანსების მოზიდვაზე, 

ეფექტურ მარკეტინგულ აქტივობაზე, ქონების მოვლა-პატრონობაზე და ეფექტურ 

გამოყენებაზე, სტუდენტური სივრცეების მოწყობაზე და აღნიშნა, რომ ეს პრობლემა 2021 წლის 

ბოლომდე სრულად უნდა იქნას მოგვარებული, მათ შორის კერძო სექტორის ჩართულობით.  

მომხსენებელმა ისაუბრა მოქნილი ადმინისტრაციის არსებობის აუცილებლობაზე, საკადრო 

პოლიტიკის რეგულირებაზე (თანამშრომელთა აყვანის წესი, შტატის და შტატგარეშეების 

პროპორცია). აღნიშნა, რომ ეს უკანასკნელი უნდა მოწესრიგდეს არაუგვიანეს 2021 წლიდან, 

ხოლო უნივერსიტეტში თანამშრომლების აყვანის პროცედურა გახდება საჯარო. ნებისმიერი 

პირის (გარდა გარკვეული ტექნიკური პერსონალისა) შერჩევა მოდება მხოლოდ საჯარო 

კონკურსის წესით. კანდიდატმა აღნიშნა, რომ შემუშავებულია ახალი შინაგანაწესი და უხლოეს 

მომავალში დაიწყება მისი განხილვა და საბჭოს დახმარებით უზრუნველყოფილი იქნება მისი 

ამოქმედება. 

ადმინისტრაცია ასევე მოწოდებული იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უკუკავშირი იქონიოს 

მთავარ სამზნე ჯგუფთან - სტუდენტებთან. იგეგმება უნივერსიტეტის სტრუქტურის 

დეცენტრალიზაცია, პასუხისმგებლობის გადანაწილება, დელეგირება. აღინიშნა, რომ 

ადმინისტრაცია იზრუნებს ინოვაზიების ხელშეწყობაზე, ტექნოლოგიების განახლებაზე და 

საგამოცდო პროცესის სრულყოფაზე, პროცესების გაციფრულობაზე. როგორც მომხსენებელმა 

აღნიშნა, მნიშვნელოვანი ამოცანაა საერთაშორისო რეიტინგის გაუმჯობესება. ხარისხის 

სამსახურის დახმარებით უკვე დაიწყო თანამშრომლობა სარეიტინგო პლატფორმებთან. 

მაქსიმალური ძალისხმევა იქნება მიმართული, რომ თსუ-მ ღირსეული ადგილი დაიკავოს 

საერთაშორისო რეიტინგებში. 

კანდიდატმა ასევე ისაუბრა სტუდენტური ცხოვრებისა და გაცვლითი პროგრამების თაობაზე. 

აღნიშნა, რომ ადმინისტრაცია მომავალშიც გააკეთებს ყველაფერს კულტურისა და სპორტის 

წარმატებებისა და საერთაშორისო აღიარების მიღწევისათვის. აღინიშნა, რომ უახლოეს 
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მომავალში თსუ-მ მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი ევროპული 

სტანდარტების შესაბამისი სტუდენტური ქალაქის მშენებლობა დაიწყება. 

მოხსენების ბოლოს, წარმოდგენილი იქნა კონცეფციის განხორციელების სამოქმედო გეგმის 

შესაბამისი გრაფიკი. 

 წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს საშუალება ჰქონდათ ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელობის კანდიდატისთვის დაესვათ შეკითხვები. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა გიორგი ოთხმეზურმა და აპოლონ თაბუაშვილმა დასვეს 

საკითხი ფაკულეტეტების მიხედვით აკადემიური პერსონალის არათანაბარ შრომის 

ანაზღაურებაზე და აღნიშნეს, რომ მიუხედავად მოლოდინისა, მათ ვერ დაინახეს ხელფასების 

გათანაბრების ტენდენცია. აღიშნეს, რომ სამართლიანობისათვის, უმჯებოსი იქნებოდა შრომის 

ანაზრაურების გაზრდა არა ყველასთვის, არამედ დაბალხელფასიანი აკადემიური 

პერსონალისათვის. როგორც კანცლერობის კანდიდატმა აღნიშნა, თანხობრივად ყველაზე დიდი 

ფინანსური რესურსი მიემართა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და ეს არის 

მაქსიმუმი, რაც შეძლო ადმინისტრაციამ ამ ეტაპზე შიდა რესურსების მობილიზების 

საფუძველზე. აღინიშნა, რომ ხელფასების გათანაბრებისათვის დაახლოებით 10 მილიონი ლარია 

საჭირო, რისი ფინანსური საშუალება ამ ეტაპზე უნივერსიტეტს არ გააჩნია. აღინიშნა, რომ 

დაფინანსების ახალ მოდელზე გადასვლა უნივერსიტეტს უფრო მეტ შესაძლებლობას მისცემს 

მომავალში ამ მიმართულებით. კანცლერობის კანდიდატს შეკითხებით მიმართეს ასევე ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა არნოლდ გეგეჭკორმა 

და ომარ მუკბანიანმა. სენატის წევრმა კახაბერ ლორიამ კი მადლობა გადაუხადა კანცლერობის 

კანდიდატს საინტერესო კონცეფციისთვის და აღნიშნა, რომ კანდიდატის დიდი გამოცდილება, 

ახალგაზრდული ენერგია და მოტივაცია არის ის მთავარი არგუმენტები, რის გამოც ის მხარს 

დაუჭერს წარმოდგენილ კანდიდატს. მხარდაჭერა კანდიდატს ღიად გამოუხატა ასევე სენატის 

წევრმა აპოლონ თაბუაშვილმა. სენატის სპიკერმა, ვლადიმერ მარგველაშვილმა მადლობა 

გადაუხადა მომხსენებელს და წარმატებები უსურვა. 

 კითხვა-პასუხის რეჟიმის დასრულების შემდეგ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცების ფარული კენჭისყრის პროცედურა გააცნო 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელმა გიორგი ჩაკვეტაძემ, რის შემდეგაც 

ჩატარდა ფარული კენჭისყრა.  საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ოქიტაშვილის 

განმარტებით,  არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო წარმომადგენლობითი საბჭოს 61-მა წევრმა. 

ლაშა საღინაძის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დამტკიცებას მხარი 

დაუჭირა 56-მა, ხოლო წინააღმდეგ ხმა მისცა 2-მა წევრმა. 3 ბიულეტენი ბათილად იქნა 

მიჩნეული.   

 

მიღებული გადაწყვეტილება: ლაშა საღინაძე დამტკიცებულ იქნას სსიპ ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

თანამდებობაზე. (დანართი 3) 

 

 

 

2. როგორვ მომხსენებელმა, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლაშა საღინაძემ აღნიშნა, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 

შედგენილია: ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის, ,,საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსის’’,,საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ’’საქართველოს კანონის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის’’, უნივერსიტეტის 

წესდების, ,,უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შედგენის წესის’’და სხვა ნორმატიული აქტების 

საფუძველზე. ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სტრატეგიული განვითარების გეგმის 
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ამოცანებისა და მიზნების განხორციელებიდან გამომდინარე: უნივერსიტეტის 2020 წლის 

პრიორიტეტული მიმართულებების, სასწავლო- სამეცნიერო პროცესის შეუფერხებელი 

მიმდინარეობის, სტრუქტურული 

ერთეულების ფუნქციონირების აუცილებელი ხარჯების და სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით, 

კულტურულ-სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის ფინანსური მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა. 

უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები: 

მოსალოდნელი ნაშთიდან, ეკონომიკური საქმიანობით მისაღები შემოსავლებიდან, სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდიდან და 

საერთაშორისო გრანტებიდან განისაზღვრა 103 613 535 ლარით. რაც შეეხება ბიუჯეტის 

გადასახდელებს (ხარჯებს) იგი გაწერილია: 

ა) სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების ფარგლებში, სწავლის საფასურისა და 

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების, ბ) სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის 

პროგრამის ფარგლებში, შემოერთებული სამეცნიერო კლევითი ინსტიტუტებისა და ეროვნული 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ გასაწევი ხარჯების, გ) სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში: 

,,სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს’’ დ)სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

,,ინფრასტრუქტურის განვითარების’’ და ,,მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის 

რეგიონალური კვლევითი ცენტრის (ჰაბი)’’ ხარჯების ე) შოთა რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გასაწევი ხარჯების 

მიხედვით, რაც მთლიანობაში შეადგენს 103 613 535 ლარს. 2020 წლის ბიუჯეტში: ა) სასწავლო, 

სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების ფარგლებში, სწავლის საფასურისა და კანონმდებლობით 

ნებადართული სხვა შემოსავლებით გასაწევი ხარჯები (58 451 245 ლარი) გაანგარიშებულია და 

ბიუჯეტში გაწერილია, უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო და სხვა სტრუქტურული 

ერთეულების მიხედვით. მონაცემები ეყრდნობა: უნივერსიტეტის წინა წლების ბიუჯეტების 

ანალიზს, საბიუჯეტო წლისათვის დასაქმებულთა საორიენტაციო ზღვრულ რიცხოვნებას და 

სტრუქტურული 

ერთეულების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ფინანსურ დანახარჯებს. ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ხარჯები შეთანხმებული და შეჯერებულია ფაკულტეტებთან და სხვა 

სტრუქტურულ ერთეულებთან ინდივიდუალურ შეხვედრებზე. თავის მხრივ, თითოეული 

ფაკულტეტის მიერ 2020 წელს გასაწევი ხარჯები განხილულია ფაკულტეტების საბჭოების 

სხდომებზე. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს უნივერსიტეტის პრიორიტეტულ მიმართულებად 

განისაზღვრაკადემიური, ადმინისტრაციულ დამხმარე პერსონალისა და დაბალანაზღაურებადი 

თანამშრომლებისათვის ხელფასების გაზრდა, 

ეტაპობრივად, წლის განმავლობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ დემოგრაფიული პრობლემა ერთ-

ერთი მწვავე საკითხია, რის წინაშეც დღეს ჩვენი ქვეყანა დგას. ვითვალისწინებთ რა აღნიშნულს, 

მიუხედავად უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შეზღუდული შესაძლებლობებისა, 2020 წლიდან 

ვუზრუნველყოფთ თანამშრომელთა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას ხელფასის სამმაგი ოდენობით, ხოლო 2021 წლიდან 

ხელფასის ექვსმაგი ოდენობით. გარდა ამისა, ბიუჯეტში მაქსიმალურადაა გათვალისწინებული 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების 

დაფინანსების ხარჯები, რაც შესაბამისი თანხების უზრუნველყოფითაა ასახული წარმოდგენილ 

ბიუჯეტში. 

 

ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, შემოერთებული სამეცნიერო კლევითი ინსტიტუტებისა 

და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ გასაწევი ხარჯები (12 918 790 ლარი) 
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გაანგარიშებულია და ბიუჯეტში გაწერილია შემოერთებული სამეცნიერო კლევითი 

ინსტიტუტებისა და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების 

საფუძველზე. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ,,სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს’’ პროგრამის 

ფარგლებში, უნივერსიტეტს გამოიყოფა თანხა 1 005 000 ლარის ფარგლებში. 

დ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან: ,,მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის რეგიონალური 

კვლევითი ცენტრის (ჰაბი)’’ ხარჯებისათვის გამოიყოფა 239 500 ლარი, ხოლო 

,,ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის’’ 14 000 000 ლარი. 

ე) შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და საერთაშორისო 

გრანტების ფარგლებში გასაწევი ხარჯების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2020 წელს შეადგენს 

შესაბამისად 8 499 000 ლარს და 4 500 000 ლარს.  

 ბიუჯეტთან დაკავშირებით თავისი აზრი გამოთქვა სენატის წევრმა მერაბ ლომიძემ. 

 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 60 

წინააღმდეგი: 2 (გიორგი ოთხმეზური, აპოლონ თაბუაშვილი) 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი სახით. (დანართი 4) 

4. სენატის წინაშე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილება. აღნიშნა, რომ  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს შესაბამისი 

გადაწყვეტილება. კერძოდ, შეიცვალა „ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის კათედრის“ 

სახელწოდება და ეწოდა „აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის კათედრა“. 

 

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 62 

წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილება 

წარმოდგენილი სახით. (დანართი 5) 

 

4. როგორც მომხსენებელმა, თამარ დოლბაიამ აღნიშნა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული 

სტრატეგიული მიზანი N10 – ის მიხედვით, რომელიც ეხება მართვის სისტემის, ადამიანური, 

მატერიალური და ფინანსური რესურსების განვითარებას, ასევე სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტრატეგიული განვითარების N4 ამოცანაზე დაყრდნობით, 

რომელიც ითვალისწინებს ფაკულტეტზე ადამიანური და მატერიალური რესურსების მართვის 

გაუმჯობესებას, ფაკულტეტის ვებგვერდის მოდერნიზაციას, მულტიმედია ცენტრის 

პროდუქციის ხარისხის ამაღლებასა და კომერციალიზაციას, სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭომ ცვლილებები შეიტანა ფაკულტეტის დებულებით 

განსაზღვრულ, არსებულ სტრუქტურაში. აღინიშნა, რომ დიდი ხანია მიდის დისკუსია 

ფაკულტეტზე მართვის სტრუქტურის ოპტიმიზაციის თაობაზე და რომ სტრუქტურული 
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ცვლილებები ეხმიანება სტუდენტთა და პროფესორთა მოსაზრებებს და მიმართულია 

ფაკულტეტზე სასწავლო - სამეცნიერო პროცესის უკეთ წარმართვისა და აკადემიური 

პერსონალისა და სტუდენტთა მომსახურების გაუმჯობესებისაკენ; ფაკულტეტის მართვის 

სტრუქტურის ეფექტიანობის ამაღლებისა და შიდასტრუქტურული ურთიერთობების 

გამარტივებისაკენ და რაც მთავარია, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის და რესურსის სრულად 

გამოყენებისაკენ. კერძოდ: 1. ფაკულტეტზე არსებობს მულტიმედია ცენტრი, რომლის ძირითად 

მიზანს ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის 

სტუდენტებისთვის მედიაპროდუქციის შექმნის უნარების დაუფლება წარმოადგენს, რაც ასევე 

ტელე-რადიო და ვიზუალური დოკუმენტალისტიკის ლაბორატორიების ამოცანებში შედიოდა. 

ტელე-რადიო ლაბორატორიაში 7 საშტატო ერთეულია, რომელთაგან 1 არის ლაბორატორიის 

ხელმძღვანელი, ხოლო 6 უფროსი სპეციალისტი; ვიზუალური დოკუმენტალისტიკის 

ლაბორატორიაში - 4 უშტატო თანამშრომელია, თავად მულტიმედია ცენტრს ჰყავს 1 შტატის 

დირექტორი, 1 კოორდინატორი და 1 მთავარი სპეციალისტი - ორივე უშტატო. როგორც 

მომხსენებელმა აღნიშნა, დუბლირების თავიდან აცილების მიზნით, მიზანშეწონილად მიიჩნიეს 

ამ საგანმანათლებლო – სტრუქტურული ერთეულების გაერთიანება, რაც ხელს შეუწყობს 

სტუდენტთა ცოდნისა და შესაბამისად მედიაპროდუქციის ხარისხის ამაღლებას. გაერთიანების 

შემდგომ, ფაკულტეტზე იარსებებს მულტიმედია ცენტრი და მასთან მიერთებული 

ლაბორატორიების თანამშრომლებს შეუნარჩუნდებათ ხელშეკრულებები და ხელფასები. 2. 

ადმინისტრაციული სამსახურის ქუდქვეშ გაერთიანდება კანცელარიისა და რესურსების 

მართვის სამსახურები, ცალკე არსებული ფინანსური და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით 

მომუშავე თითო – თითო სპეციალისტი. კანცელარიაში – 2 შტატია, მათ შორის 1 სამსახურის 

უფროსის, მეორე - უფროსი სპეციალისტის; რესურსების მართვის სამსახურში – 1 შტატია, 

სამსახურის უფროსის. სამსახურის უფროსის შტატები გადაკეთდება სხვა საშტატო 

ერთეულებად, არსებული ხელფასის შენარჩუნებით. როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, 

ფაკულტეტის ადმინისტრაცია და ფაკულტეტის საბჭო იმედოვნებს, რომ ცვლილებები უფრო 

მოქნილს გახდის ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო - სამეცნიერო პროცესების მართვასა და 

მომსახურებას.  

წარმოდგენილ სტრუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებით თავიანთი დადებითი პოზიცია 

დააფიქსირეს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა 

სალომე დუნდუამ და დაჩი ჩიტაიამ. აღნიშნეს, რომ აღნიშნული ნაბიჯი მისასალმებელია და 

სტუდენტებისათვის მნიშვნელოვანია ერთიანი სივრცის არსებობა, მათი ყოველდღიური 

პრობლემებისა თუ საჭიროებების გადასაწყვეტად. წარმოდგენილ ცვლილებებთან 

დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს ასევე წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: ნაზირა კაკულიამ 

და ზურაბ გაიპარაშვილმა.   

საკითხთან  დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები. 

 

მომხრე: 62 

წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დებულებაში ცვლილებები წარმოდგენილი სახით. (დანართი 6) 

 

 

5. მომხსენებლის, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის არჩილ კუკულავას მიერ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე წარმოდგენილი იქნა თსუ-ს სარგებლობა/ საკუთრებაში 
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არსებული ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები, მათი კანონმდებლობის შესაბამისად 

განსაკარგავად თანხმობის მისაღებად. აღინიშნა, რომ წარმოდგენილი საკითხების ნაწილი ეხება 

მოძრავი ქონების განკარგვის საკითხს, რაც გულისხმობს თსუ-ს სტრუქტურულ ერთეულებში 

ჩამოწერილი ქონების (ჯართი, ლიფტი, ფერადი ლითონი)  განკარგვს საკითხს, ხოლო ბოლო 

საკითხი ეხება ქონების იჯარით გაცემის საკითხს. აღინიშნა, რომ სენატის თანხმობის 

შემთხვევაში უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებას განკარგავს თავად 

უნივერსიტეტი, ხოლო სარგებლობაში არსებულს- ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების 

სააგანტო. 

საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი აზრი გამოხატეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: 

მიხეილ რუხაიამ და შოთა კეჟერაშვილმა. 

 

 

გაიმართა ცალცალკე კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ წარმომადგენლობითი 

საბჭოს წევრები. 

 

1. 

მომხრე: 62 

წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: 1.გაიცეს თანხმობა,  სსიპ –,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის ბალანასზე 

რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 

წლის 04 აგვისტოს №174/02- 01 ბრძანებით ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად 

მიღებული ჯართის სავარაუდო წონით 3976 კგ. (3966 კგ. შავი ლითონი, 10 კგ. ალუმინი 

შემდგომი განკარგვის თაობაზე. 2.გაიცეს თანხმობა, სსიპ –,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტის ბალანასზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ“ ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 2017 წლის 04 აგვისტოს №173/02-01 ბრძანებით ძირითადი აქტივების 

ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის სავარაუდო წონით 4373 კგ. (შავი  ლითონი) შემდგომი 

განკარგვის თაობაზე. 3. გაიცეს თანხმობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი - 143 ერთეული, ღირებულებით 69209,4 ლარი, 

ჯართის სავარაუდო წონით 62კგ. (ბრძანება N111/02-01, 06.08.2012წ.) შემდგომი განკარგვის 

თაობაზე. 4.გაიცეს თანხმობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი -113 ერთეული, ღირებულებით 17841,6 ლარი, ჯართის 

სავარაუდო წონით 450კგ. (ბრძანება N110/02-01, 06.08.2012წ.) შემდგომი განკარგვის თაობაზე. 

5.გაიცეს თანხმობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტი – 84 ერთეული, ღირებულებით 27664,92 ლარი, ჯართის სავარაუდო 

წონით 168 კგ. (ბრძანება N155/02-01, 23.10.2015წ.) შემდგომი განკარგვის თაობაზე. 6. გაიცეს 

თანხმობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტი - 890 ერთეული, ღირებულებით 

230210,12 ლარი, ჯართის სავარაუდო წონით 15955 კგ. (ბრძანება N195/02-01, 07.12.2015წ.) 

შემდგომი განკარგვის თაობაზე. 7.გაიცეს თანხმობა, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსში ჩატარებული ცენტრალური 

გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამოუშაოების დასრულების შემდეგ დარჩენილი მატერიალური 

ფასეულობების – ჯართის სახით, კერძოდ ცენტრალური გათბობის ბატარეა (465 ცალი სექცია) – 

სავარაუდო წონით 3100 კგ. შემდგომი განკარგვის თაობაზე. (დანართი 7) 

2. 
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მომხრე: 62 

წინააღმდეგი: 0 

 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: გაიცეს თანხმობა, ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილზე მდებარე 

(საკადასტრო კოდი 01.14.06.007.089), თსუ-ს ბაგების საერთო საცხოვრებელის მეორე კორპუსში, 

პირველ სართულზე ფოიეში არსებული 2 კვ.მ. ფართის, 5 წლის ვადით, ვენდინგის (ელ. 

ვაჭრობის, მათ შორის ყავისა და სხვა ცხელი უალკოჰოლო სასმელების) აპარატების განთავსების 

მიზნით იჯარის ფორმით გაცემაზე. (დანართი 7) 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი    ვლადიმერ მარგველაშვილი 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი    გიორგი ჩაკვეტაძე 
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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 

წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 
სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ და „ზ“ 
ქვეპუნქტების საფუძველზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ “სსიპ - ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატის  შერჩევის 
 შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №148/2019 დადგენილებას. 

დანართი: 1 გვერდი

გიორგი შარვაშიძე

რექტორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის
ლაშა საღინაძის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის

ლაშა საღინაძის
კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კავკასიის რეგიონში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტია საუკუნოვანი
ისტორიით. თსუ ლიდერია რეგიონში როგორც სამეცნიერო, ასევე
საგანმანათლებლო კუთხით. თსუ ერთადერთი უნივერსიტეტია სამხრეთ
კავკასიიდან, რომელიც ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში შევიდა მსოფლიოს
საუკეთესო უნივერსიტეტების რანჟირებაში.

დღეისათვის თსუ-ში 21 943 აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი სწავლობს.
მათ შორის:
ბაკალავრიატში - 15 842 სტუდენტი
ერთსაფეხურიან სამედიცინო პროგრამაზე - 1 602 სტუდენტი
მაგისტრატურაში - 2 610 სტუდენტი
დოქტორანტურაში - 981 სტუდენტი
მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე - 82 სტუდენტი
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო
პროგრამაზე- 82 სტუდენტი
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე - 369 სტუდენტი
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე - 375 სტუდენტი.

დღეს თსუ-ში ხორციელდება 231 აკრედიტებული პროგრამა:

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე - 13
იურიდიულ ფაკულტეტზე - 9
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 38
ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 28
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 47
მედიცინის ფაკულტეტზე - 8
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 80
თსუ-ში ამ ეტაპზე მოქმედებს 8 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.
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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის
ლაშა საღინაძის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
დამსაქმებელია. ამ დროისთვის უნივერსიტეტში 5 458 თანამშრომელია:

აკადემიური პერსონალი - 734
სამეცნიერო პერსონალი - 909
მოწვეული ლექტორები და მასწავლებლები - 1386
ადმინისტრაციულ - დამხმარე პერსონალი - 2429

მ.შ. შტატით მომუშავე - 2991 (54,8%)
მ.შ. შტატგარეშე მოსამსახურე - 2467 (45,2%)

თსუ-ს ბალანსზე 27 შენობა-ნაგებობა ირიცხება, მათ შორის 15 სასწავლო (143 535
კვ.მ) და 12 სამეცნიერო-კვლევითი დანიშნულების (70 355 კვ.მ).

2019 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 87,7 მლნ ლარს
შეადგენს, რომლის ხარჯვითი ნაწილი შემდეგნაირადაა გადანაწილებული:

ბიუჯეტი
87,7 მლნ ლარი

შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები

შენობა ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

60.9%
9.2%
8.9%

8,104,914.5
7,778,337.1

53,367,386.0

ოფისის ხარჯები
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის…

სუბსიდიები
მივლინება

სხვადსასხვა სახელობის სტიპენდიებისა და…
გადასახადები და მოსაკრებლები

პერსონალის და მანქანების დაზღვევის ხარჯი
სტუდენტური პროექტების დაფინანსების…

საუნივერსიტეტო დაფინანსება სტუდენტებს
წარმომადგენლობითი ხარჯები

სტუდენტთა სხვადასხვა კონფერენციებში და…
ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯები

გრანტები (საწევროები)

5.8% 5,102,117.0
3.9%3,440,720.3
2.2%1,964,015.0
2.2%1,933,073.0
1.3%1,138,900.0
1.2%1,028,700.0
1.1%1,000,000.0
0.9%750,000.0
0.7%600,000.0
0.6%562,180.0
0.5%423,250.0
0.3%292,516.0
0.2%207,374.0

- 20,000,000.0 40,000,000.0 60,000,000.0
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წარმოდგენილი კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა ეფუძნება თსუ
აკადემიური საბჭოს მიერ 2018 წელს დამტკიცებულ უნივერსიტეტის
სტრატეგიული განვითარების გეგმას.

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა არის ინსტრუმენტი,
რომელიც საშუალებას გვაძლევს თსუ-მ წარმატებით გაიაროს გზა დასახული მიზნების
მისაღწევად, თავისი მისიის, ხედვისა და  ღირებულებების შესაბამისად.
სტრატეგიული განვითარების გეგმის პირველადი ვერსია 2016 წლის შემოდგომაზე
შემუშავდა რექტორის ხელმძღვანელობით, აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და სხვა დაინტერესებული
მხარეების მონაწილეობით, რომელიც აკადემიური საბჭოს მიერ 2016 წლის 19
დეკემბერს დამტკიცდა. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის
განახლება საჭირო გახდა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების ამოქმედების შემდეგ,
საავტორიზაციო მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.
უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების განახლებულ გეგმას საფუძვლად
დაედო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021,
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია "საქართველო
2020", საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება და ერთიანი
ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ძირითადი სარეკომენდაციო დოკუმენტები,
წამყვანი ევროპული და ჩრდილოამერიკული უნივერსიტეტების გამოცდილება.

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებისა და მისი
განახლების პროცესში, აგრეთვე, გამოყენებულ იქნა ბოლო წლებში თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეფექტიანობისა და საჭიროებათა შეფასების რამდენიმე
ფართომასშტაბიანი კვლევა, კერძოდ: 2008 წელს შესრულებული ანგარიში თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშაობის ეფექტიანობის შესახებ (შემსრულებელი: Kelly
Novak Opportunities), 2008 წელს შესრულებული ანგარიში ტექნოლოგიის
ინსტიტუციური  გამოყენების  შესახებ  (შემსრულებელი: AACRAO Consalting),  2009
წელს შესრულებული კვლევის ანგარიში ორგანიზაციული ეფექტიანობის შესახებ
(შემსრულებელი: ნიუ იორკის უნივერსიტეტის სუნი დელჰაის კამპუსის პრეზიდენტი
პროფესორი კენდის ვანკო), 2013 წელს შესრულებული კვლევის ანგარიში
„ადმინისტრაციული რეფორმები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“
(შემსრულებელი: პროფესორი ენ ლონსდეილი), 2015 წელს შესრულებული „სსიპ ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაბამისობის
აუდიტის ანგარიში 2012-2013 წლებისთვის“ (შემსრულებელი: სახელმწიფო აუდიტის
სამსახური), 2016 წლის „მისაღები ხარისხის განათლების უზრუნველყოფა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში" (შემსრულებელი: სახელმწიფო აუდიტის
სამსახური), 2017 წლის „ფრაისვოთერჰაუსკუპერსი ცენტრალური აზია და კავკასია
ბი.ვი“-ს საქართველოს ფილიალის (“PwC”) მიერ ჩატარებული კვლევა.
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უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების განახლებული სტრატეგიული გეგმა
დაეფუძნა აგრეთვე 2011-2017 წლების სტრატეგიის იმპლემენტაციის შედეგად
მიღწეული შედეგების ანალიზს. გარდა ამისა, რექტორის ხელმძღვანელობით კვლავ
შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც გააერთიანა უნივერსიტეტის აკადემიური და
სამეცნიერო, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების
წარმომადგენლები. სტრატეგიას საბოლოო სახე მიეცა კურსდამთავრებულებთან,
პოტენციურ დამსაქმებლებთან, არასამთავრობო და სახელმწიფო სტრუქტურების
წარმომადგენლებთან კონსულტაციის შედეგად.

სტრატეგიული განვითარების გეგმაში დეტალურადაა გაწერილი
უნივერსიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეები.

SWOT ანალიზი

უნივერსიტეტის ძლიერი მხარეები:
 უნივერსიტეტის ტრადიცია და ხანგრძლივი ისტორია;
 უნივერსიტეტის რეპუტაცია და პრესტიჟი;
 მონაწილეობა პრესტიჟულ საუნივერსიტეტო რანჟირების სისტემებში;
 ძლიერი სამეცნიერო სკოლები;
 საგანმანათლებლო პროგრამების ფართო არჩევანი (მათ შორის დარგები,

რომლებიც მხოლოდ აქ ისწავლება);
 ორმაგი აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი საგანმანათლებლო პროგრამები;
 ინტენსიური საერთაშორისო კონტაქტები;
 მდიდარი საბიბლიოთეკო რესურსები;
 უწყვეტი განათლების შესაძლებლობები;

უნივერსიტეტის სუსტი მხარეები:
 არასაკმარისი ფინანსები;
 მოძველებული ინფრასტრუქტურა;
 სწავლებასა და სამეცნიერო კვლევებში ჩართული ახალგაზრდა კადრების

სიმცირე
 ბიუროკრატიული პროცესები;
 ხარისხის კულტურის ნაკლებობა.

განვითარების შესაძლებლობები:
 დამატებითი ფინანსების მოზიდვა ეროვნული და საერთაშორისო

წყაროებიდან;
 საერთაშორისო თანამშრომლობის გამოცდილება და მისი განვითარების

პერსპექტივები;
 სტუდენტების, აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის პოტენციალი;
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 უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა პოტენციალი;

რისკები:

 უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების არსებული მოდელი

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში
გამოკვეთილი სუსტი მხარეების ეტაპობრივად დაძლევის მიზნით
წარმოგიდგენთ შემდეგ სამოქმედო გეგმას:

არასაკმარისი ფინანსები

 სახელფასო პოლიტიკის მოწესრიგება

ქვეყანაში არსებული ინფლაციის და ვალუტის კურსის ცვალებადობის
პირობებში უნივერსიტეტში წლების განმავლობაში არ გაზრდილა შრომის
ანაზღაურება, რაც უახლოეს მომავალში მაღალკვალიფიციური კადრების
შენარჩუნების პრობლემის წინაშე დაგვაყენებს.

მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში უკვე აისახა ხელფასების
მოწესრიგებისთვის გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რაც გულისხმობს
თანამშრომელთათვის შრომის ანაზღაურების ზრდას. უნივერსიტეტის შიდა
რესურსის ფარგლებში აკადემიურ პერსონალს 1 მარტიდან, ხოლო
ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ პერსონალს 1 სექტემბრიდან მოემატება
ანაზღაურება. სახელმწიფოს მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების დაფინანსების ახალი მოდელის ამოქმედების პირობებში
ანაზღაურება კვლავ გაიზრდება.

ამასთან, როგორც სასწავლო და სამეცნიერო, ისე ადმინისტრაციული
მიმართულებებით აუცილებელია წახალისების მექანიზმების არსებობა.
საჭიროა გარკვეული მიღწევების დაფასება, რაც სტიმულის მიმცემი იქნება
ყველა დასაქმებულისთვის.
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 დეკრეტული შვებულებების ანაზღაურება

მიმაჩნია, რომ არაანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება ერთ-ერთი
უდიდესი პრობლემაა თსუ-ში, რაც 2020 წლიდან აუცილებლად გამოსწორდება.
დემოგრაფიული პრობლემა  ერთ-ერთი მწვავე საკითხია, რის წინაშეც დღეს
ჩვენი ქვეყანა დგას და, ვფიქრობ, ყველას ვალია ამ მიმართულებით ქმედითი
ნაბიჯი გადავდგათ. 2020 წლიდან უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს
დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას ხელფასის სამმაგი ოდენობით, ხოლო
2021 წლიდან ხელფასის ექვსმაგი ოდენობით.

 პროგრამული ბიუჯეტი

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი მეტ გამჭვირვალობას მოითხოვს.
შესაბამისად, 2020 წლიდან უნივერსიტეტი გადავა პროგრამული
ბიუჯეტირების მოდელზე, რაც თანხების ხარჯვის მაქსიმალურ
გამჭივრვალობას უზრუნველყოფს. შეიქმნება დოკუმენტი, სადაც ნათლად
იქნება გაწერილი პროექტებისა და პროგრამების შესახებ ინფორმაცია - მათი
აღწერა, განხორციელების გზები და ბიუჯეტი. ამ მიდგომით თსუ-ში
გამჭირვალობის უმაღლესი სტანდარტი დაინერგება, რაც სახელმწიფო
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის საუკეთესო პრაქტიკა
იქნება.

ამასთან, ვუზრუნველვყოფთ შიდა ფინანსური კონტროლის მექნიზმების
შემუშავებას, ეფექტიანობის აუდიტის გამოცდილების გაზიარებას და
უნივერსიტეტში დანერგვას;

 ინდიკატორებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის შედგენის წესი

სუბიექტური გადაწყვეტილებების თავიდან აცილების მიზნით,
ფაკულტეტების ბიუჯეტების გაანგარიშება უნდა განხორციელდეს გარკვეულ
(აკადემიური, სამეცნიერო, ინტერნაციონალიზაციის, ადმინისტრაციული თუ
სხვა) ინდიკატორებზე დაყრდნობით, მათი პროდუქტიულობის შესაბამისად.
აღნიშნული მეთოდი დაინერგება 2021 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას.
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 კომერციალიზაცია, ფინანსების მოზიდვა

თბილისის სახელმწიფო უნვიერისტეტში მეცნიერების
კომერციალიზაციის მიმართულებით დიდი პოტენციალია. უნივერსიტეტი
არის ბრენდი და ჩვენ მას სათანადოდ ვერ ვიყენებთ. აუცილებლად
გადაიხედება სერვისები, რომლებიც არაა მომგებიანი, თუმცა ამის პოტენციალი
აქვს. ერთ-ერთ წამახალისებელ ფაქტორად სტრუქტურული ერთეულის
შემოსავალზე დაფუძნებული ანაზღაურების სისტემის შემოღებას მივიჩნევ.

ამასთან, აუცილებლად გავაძლიერებთ კომუნიკაციას სამეცნიერო-
კვლევით ინსტიტუტებთან, სადაც კომერციალიზაციის და ალტერნატიული
საექსპერტო მომსახურებების შეთავაზების უდიდესი რესურსი არსებობს.

ფინანსური რესურსების მოზიდვის თვალსაზრისით, ასევე, აქცენტი
უნდა გაკეთდეს უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებულ უძრავ-მოძრავ ქონებაზე,
სადაც შეიძლება დამწყები ბიზნესებისთვის სამუშაო სივრცეების ორგანიზება.
ეს უნივერსიტეტისთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო გახდება. ბიზნესთან
ერთად აღნიშნული სივრცეებით ისარგებლებენ როგორც სტუდენტები, ისე
პერსონალი.

 ეფექტური მარკეტინგული აქტივობა

როგორც აღვნიშნეთ, თსუ არის ბრენდი, რასაც ფინანსების მოზიდვის
მიმართულებით წარმატებით ვერ ვიყენებთ. სწორი მარკეტინგული
სტრატეგიის შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება უნივერსიტეტმა
არაპირდაპირი შემოსავლებიც მიიღოს. მათ შორის ერთ-ერთი მარკეტინგული
აქტივობა არის კურსდამთავრებულებთან სწორი კომუნიკაცია, რაც მომავალში
უკუკავშირს გამოიწვევს და თსუ განვითარებისთვის დამატებით შემოსავალს
მიიღებს.

თსუ-ს ჰყავს 300 000-ზე მეტი კურსდამთავრებული და ყოფილი
სტუდენტების მხრიდან ალმა მატერის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. 2018 წელს
დაფუძნდა ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება. მისი შექმნის მთავარი
მიზანი კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა და მათი მხარდაჭერით
ნიჭიერი სტუდენტების დახმარება და უნივერსიტეტის განვითარებისთვის
ფინანსების მოძიებაა. გარკვეული კონტრიბუციები განხორციელდა, თუმცა ამ
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პროექტს რეალურად მეტი პოტენციალი გააჩნია. აუცილებელია აქტიური
მარკეტინგული კამპანია, რასაც აუცილებლად უზრუნველვყოფთ.

მოძველებული ინფრასტრუქტურა

 ქონების მოვლა-პატრონობა და ეფექტური გამოყენება

თსუ მნიშვნელოვანი უძრავი ქონების მფლობელია. თუმცა, ამ ქონების
გარკვეულ ნაწილს არაეფექტურად ვიყენებთ. ამ მიმართულებით შევქმნით
საინვესტიციო გარემოს, უზრუნველვყოფთ ინვესტორების ჩართულობას, რათა
ეფექტურად გამოვიყენოთ არსებული ინფრასტრუქტურა. ასევე
განხორციელდება გარკვეული ქონების პრივატიზება, რის სანაცვლოდაც
უნივერსიტეტი შეძლებს ახალი, თანამედროვე სტანდარტების მქონე სასწავლო
და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

შევიმუშავებთ სამოქმედო გეგმას უნივერსიტეტის სასწავლო და
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების კორპუსების რეაბილიტაციის თაობაზე,
რის საფუძველზეც მოხდება პრიორიტეტების განსაზღვრა და არსებული
ფინანსების (როგორც შიდა, ისე მოზიდული) მიმართვა ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტში დიდ სივრცეს იკავებს მრავალი წლის
განმავლობაში დაგროვილი დაზიანებული ინვენტარი, ჯართი და
მაკულატურა. 2021 წლის ბოლომდე უნივერსიტეტი სრულად
გათავისუფლდება ჩამოწერილი ქონებისგან და შესაძლებლობა მოგვეცემა
აღნიშნული სივრცეები სხვა დანიშნულებით გამოვიყენოთ;

საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების, საბიბლიოთეკო
ფონდის გამრავალფეროვნების და საბიბლიოთეკო ბაზებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი
ფინანსური მხარდაჭერა.

 სტუდენტური სივრცეები

დღეისათვის უნივერსიტეტში სტუდენტური სივრცეების ნაკლებობა
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. ჩვენი გეგმაა, რომ 2021 წლის ბოლომდე
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აღნიშნული საკითხი სრულად იქნას მოგვარებული, მათ შორის კერძო
სექტორის ჩართულობით.

ბიუროკრატიული პროცესები

 მოქნილი ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციის არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ
როგორც სტუდენტები, ისე აკადემიური პერსონალი. ჩვენი მიზანია მოქნილი
და ეფექტურ მომსახურებაზე ორიენტირებული ადმინისტრაციის
ჩამოყალიბება, რისთვისაც აუცილებელია ადმინისტრაციული პერსონალის
გადამზადება, რაც წლების განმავლობაში, იშვიათი გამონაკლისების გარდა არ
განხორციელებულა. ადმინისტრაცია იზრუნებს თანამშრომლების
კვალიფიკაციის და მოტივაციის ამაღლებაზე. მაღალკვალიფიციური და
მოტივირებული პერსონალი ყველა ორგანიზაციის წარმატების საფუძველია.

ამასთან, იმისათვის, რომ ადმინისტრაციამ წარმატებით გაართვას თავი
ყველა გამოწვევას და მიაღწიოს დასახულ მიზნებსა და ამოცანებს,
გახორციელდება შედეგზე ორიენტირებული სტრუქტურის ფორმირება.

 საკადრო პოლიტიკის რეგულირება (თანამშრომელთა აყვანის წესი, შტატის და
შტატგარეშეების პროპორცია)

ამჟამად უნივერსიტეტში შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომლების
რაოდენობების შეფარდება არაპროპორციულია. მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებებია მისაღები ამ მიმართულებით. შტატგარეშე თანამშრომელი
თავისი არსით დროებით, კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად მომუშავე
პირია, რაც ჩვენს შემთხვევაში რეალობას არ შეესაბამება. ეს საკითხი
მოწესრიგდება არაუგვიანეს 2021 წლიდან.

ამასთან, გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის შესაბამისად,
უნივერსიტეტში თანამშრომლების აყვანის პროცედურა გახდება საჯარო;
ნებისმიერი პირის (გარდა გარკვეული ტექნიკური პერსონალისა) შერჩევა
მოხდება მხოლოდ საჯარო კონკურსის წესით.
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ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის
ლაშა საღინაძის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა

 ახალი შინაგანაწესი

უნივერსიტეტში ამჟამად მოქმედი შინაგანაწესი საკმაოდ
მოძველებულია და არ პასუხობს თანამედროვე სამართლებრივ ნორმებს. უკვე
შემუშავებულია ახალი პროექტი, რომლის განხილვასაც უახლოეს მომავალში
დავიწყებთ და თქვენი დახმარებით უზრუნველვყოფთ მის ამოქმედებას.

 მეტი კომუნიკაცია სტუდენტებთან და პერსონალთან

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია, უკუკავშირი მთავარ
სამიზნე ჯგუფთან - სტუდენტებთან.

ამ კუთხით იგეგმება ხშირი შეხვედრები სტუდენტებთან, პერსონალთან.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს შორის კავშირი კიდევ უფრო გამყარდეს და
უშუალოდ მათგან გავიგოთ ინფორმაცია არსებული პრობლემების და მათი
ხედვების შესახებ.

შესაბამისად, ყოველკვარტალურად წარმოვადგენ ანგარიშს
განხორციელებული სამუშაოს შესახებ, თუ რა გავაკეთეთ 3 თვის განმავლობაში
და რა ახალ ინიციატივებსა და პროექტებს ჩაეყარა საფუძველი. ასევე,
მოვისმენთ როგორც სტუდენტებისგან, ისე პერსონალისგან მათ ინიციატივებს,
რეკომენდაციებს და გავცემთ ყველა კითხვაზე პასუხს.

 დეცენტრალიზაცია, პასუხისმგებლობების გადანაწილება, დელეგირება

უნივერსიტეტის სტრუქტურა დეცენტრალიზაციას საჭიროებს.
დამეთანხმებით, ამჟამად არსებული სტრუქტურა საკმაოდ ბიუროკრატიულია,
პასუხისმგებლობები არაა გადანაწილებული მკაფიოდ და თითქმის ყველა
გადაწყვეტილება მიიღება ცენტრალიზებულად. პროცესების
გასამარტივებლად და ანგარიშვალდებულების მექნიზმების დასახვეწად
საჭიროა პასუხისმგებლობების გადანაწილება, დელეგირება.
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 ინოვაციების ხელშეწყობა

არავისთვისაა ახალი, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების
განვითარების ხელშეწყობა, კომერციალიზაცია და დანერგვა ყველა
ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. ამიტომ, აუცილებლად მიმაჩნია
კვლევასა და განვითარებაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი გამოიყოს.
სტუდენტური თუ სხვა პროექტების ფარგლებში ინოვაციური პროექტების
დასაფინანსებლად ცალკე კალათა განისაზღვრება.

2019 წელს ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის ორგანიზებით
და მოზიდული თანხებით 700-მდე სტუდენტმა გაიარა 3 დღიანი ტრენინგი
მეწარმეობაში. პროექტი გაგრძელდება და მომავალ წელს კიდევ 1000-მდე
სტუდენტს ექნება ახალი ცოდნის და გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა.
ამასთან, ცენტრმა 1500-მდე სტუდენტი დაარეგისტრირა პროგრამის
ინგლისური კომპონენტის ონლაინ სასწავლო პლატფორმაზე, სადაც გაივლიან
როგორც ინგლისური ენის ზოგად კურსს, ისე ინგლისურ ენაზე
„ენტრეპრენერშიპის“ კურსს.

სამეწარმეო ლაბორატორია (ფაბლაბი) ამ ეტაპზე ემსახურება 22
სტარტაპს და ყოველთვიურად 100-მდე ადამიანი მიმართავს. თანამშრომლობა
გულისხმობს ტრენინგებს და ტექნიკის გამოყენების შესაძლებლობას.

2020 წელს მივიღებთ ინტელექტუალური საკუთრების მართვის
წესდებას. ეს შესაძლებლობას მოგვცემს ინოვაციები უფრო ეფექტიანად,
სისტემურად და მოქნილად ვმართოთ, რათა მოხდეს მათი კომერციალიზაცია
და კიდევ უფრო მეტი რესურსების მობილიზება შემდგომი კვლევების
დასაფინანსებლად.

2020 წელს სხვადასხვა ტიპის ონლაინ და პერსონალური პლატფორმის
შექმნის გზით მნიშვნელოვნად გავააქტიურებთ ინდუსტრიასა და მეცნიერებს
შორის კავშირებს.

2020 წელს ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ჩართულობით
გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტოსთან გამოგონებების კომერციალიზაციის მიმართულებით.

ასევე გაგრძელდება სტუდენტების მომზადება, რათა შემდგომში თავად
შეძლონ გახდნენ მეწარმეები, დაეხმარონ თსუ-ს მეცნიერებს გამოგონება აქციონ
პროდუქტად/სერვისად და შეძლონ მათი მატერიალიზება კომერციული
კუთხით.
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 ტექნოლოგიური განახლება და საგამოცდო პროცესის სრულყოფა

უნივერსიტეტის საოფისე ტექნიკა 2010-2011 წლებში განახლდა. მას
შემდეგ პერიოდულად ხორციელდებოდა გარკვეული შესყიდვები, თუმცა
ერთიანად შესყიდული ტექნიკის ექსპლოატაციის ვადის ამოწურვის შემდეგ
აუცილებელი იქნება მათი ჩანაცვლება. შესაბამისად, მომდევნო 3 წელი
დაეთმობა არსებული მოძველებული ტექნიკის სრულ განახლებას; ამასთან,
გარკვეული მიმართულებებით დავნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს. ჩვენი
ამოცანაა საგამოცდო ცენტრის მოდერნიზება და ამ მიზნით, 2022 წლისთვის
ვგეგმავთ საგამოცდო პროცესი სრულად კომპიუტერიზებული გახდეს. რაც
დიდ ფინანსებს მოითხოვს.

 პროცესების გაციფრულება

უამრავი პროცესი უნივერსიტეტში ჯერ კიდევ ქაღალდის მატარებელზე
ან მარტივი საოფისე პროგრამებით ხორციელდება; ჩვენი მიზანი იქნება ყველა
პროცესის გაელექტრონულება, რათა სტუდენტს და პერსონალს შეეძლოს
მარტივად და სწრაფად მიიღოს ის მომსახურება, რასაც უნივერსიტეტი
სთავაზობს; აღნიშნულის მისაღწევად შევისწავლით ბაზარზე არსებულ
მოდელებს და მათ დანერგვას შევუწყობთ ხელს;

მომავალი წლის დასაწყისიდან ამოქმედდება უნივერსიტეტის ახალი,
თანამედროვე სტანდარტების ვებგვერდი, შეიქმნება უნივერსიტეტის
მობილური აპლიკაციაც.

როგორც მოგეხსენებათ, უნივერსიტეტში 2017 წლიდან ამოქმედდა
სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესი. აღნიშნული პროცესი წლიდან
წლამდე იხვეწება და ვფიქრობთ პროცესის სრულად გაელექტრონულებას. ეს
გულისხმობს შესაბამისი აპლიკაციის შექმნას. მისი მეშვეობით სტუდენტს და
სტუდენტურ ჯგუფებს ელექტრონულად შეეძლებად პროექტების წარმოდგენა
და შესაბამისი პასუხების მიღებაც, რაც საგრძნობლად გააიოლებს მთელ
პროცესს.

 საერთაშორისო რეიტინგები

ამჟამად THE Ranking – 1001+ პოზიციაზე ვიმყოფებით. ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის დახმარებით უკვე დაიწყო თანამშრომლობა
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სარეიტინგო პლატფორმებთან. მაქსიმალურ ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ
თსუ-მ ღირსეული ადგილი დაიკავოს საერთაშორისო რეიტინგებში.

სტუდენტური ცხოვრება და გაცვლითი პროგრამები

 სტუდენტური ცხოვრება

აღნიშვნის ღირსია აქტიური და მრავალფეროვანი სტუდენტური
ცხოვრება, რითიც თსუ რეგიონში გამოირჩევა. თსუ სპორტულ გუნდებს
მნიშნველოვანი წარმატებები აქვთ კალათბურთის, ფუტსალის და სპორტის
სხვა სახეობებში. თსუ მრავალი ათეული წელია ამაყობს ისეთი მუსიკალური და
ქორეოგრაფიული გუნდებით, როგორებიცაა "უნივერსიტეტი", თსუ კაპელა",
"გორდელა". ადმინისტრაცია მომავალშიც ყველაფერს გააკეთებთ კულტურისა
და სპორტის მიმარტულებით წარმატებების და საერთაშორისო აღიარების
მიღწევისთვის.

ამასთან უახლოეს მომავალში თსუ-ის მაღლივი კორპუსის მიმდებარე
ტერიტორიაზე, ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სტუდენტური
ქალაქის მშენებლობა დაიწყება. ახლო მომავალში სტუდენტურ კამპუსში 3000-
ზე მეტი ახალგაზრდის ცხოვრებისა და დასვენებისთვის ყველა აუცილებელი
პირობა შეიქმნება.

 სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამები

ამ ეტაპზე თსუ-ს ჰყავს 180-ზე მეტი პარტნიორი უნივერსიტეტი. თსუ
100-მდე  ევროპულ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს გაცვლითი
პროგრამების ფარგლებში. ამ მიმართულებით უზრუნველვყოფთ
თანამშრომლობის გაზრდას ევროპის სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტთან,
რის შემდგომაც გაცვლით პროგრამებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობის
გაზრდასაც ვვარაუდობთ.

ამასთან, ჩვენთვის პრიორიტეტული იქნება არა მხოლოდ სტუდენტების,
არამედ პერსონალის მობილობის ხელშეწყობაც ჩვენს პარტნიორ
უნივერსიტეტებში.
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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის
ლაშა საღინაძის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა

კონცეფციის განხორციელების სამოქმედო გეგმა

ღონისძიებების დასახელება 2020 წლის I-II
კვარტალი

2020 წლის III - IV
კვარტალი

2021 წლის I-II
კვარტალი

2021 წლის III - IV
კვარტალი

2022 წლის I-
II კვარტალი

2022 წლის III -
IV კვარტალი

2023 წლის I-
II კვარტალი

2023 წლის III -
IV კვარტალი

 სახელფასო პოლიტიკის მოწესრიგება
დეკრეტული შვებულებების ანაზღაურება
 პროგრამული ბიუჯეტი
 ინდიკატორებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის
შედგენის წესი
 კომერციალიზაცია, ფინანსების მოზიდვა
 ეფექტური მარკეტინგული აქტივობა
 ქონების მოვლა-პატრონობა და ეფექტური
გამოყენება
 სტუდენტური სივრცეები
 მოქნილი ადმინისტრაცია
 საკადრო პოლიტიკის რეგულირება
(თანამშრომელთა აყვანის წესი,შტატის და
შტატგარეშეების პროპორცია)
 ახალი შინაგანაწესი
 მეტიკომუნიკაცია სტუდენტებთან და
პერსონალთან

 დეცენტრალიზაცია, პასუხისმგებლობების
გადანაწილება, დელეგირება

 ინოვაციების ხელშეწყობა
 ტექნოლოგიური განახლება
 პროცესების გაციფრულება
 საერთაშორისო რეიტინგები
 სტუდენტური ცხოვრება
 სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამები



დანართი 1

დასახელება ლარი

ნაშთი 11700 000

მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და მიზნობრივი
დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

3200 000

მათ შორის:  ნაშთი (საგანმანათლებლო,  სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის) 4000 000

მათ შორის:  ნაშთი ( შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის
გრანტების)

3000 000

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 1500 000

შემოსავლები 91913 535

მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან  (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, პროგრამული
და მიზნობრივი დაფინანსება, კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

54841 245

მათ შორის:,, ააიპ'' ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკალათბურთო გუნდი თსუ-ს დაფინანსება

410 000

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)

12918 790

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის
განვითარების''

14000 000

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის
რეგიონალური კვლევითი ცენტრი ჰაბი)

239 500

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2020 წლის ბიუჯეტი  (პროექტი)

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის
რეგიონალური კვლევითი ცენტრი ჰაბი)

239 500

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია 1005 000

მათ შორის:შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტებიდან

5499 000

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 3000 000

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 103613 535

სულ ასიგნება 103613 535

I ხარჯები 80491 016

● შრომის ანაზღაურება 37429 999

● საქონელი და მომსახურება 29489 193

● სუბსიდიები 2765 000

● გრანტები 405 000

●სოციალური უზრუნველყოფა ( ბიულეტინი, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის გამო დეკრეტი და დაგროვებითი საპენსიო ფონდი)

517 770

● სხვა ხარჯები 9884 054

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 23122 519

სულ ასიგნება 58451 245

I ხარჯები 57045 126

გადასახდელები  (ნაერთი)

მათ შორის: სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის ფარგლებში,სწავლის საფასურისა
და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლებით გასაწევი ხარჯები

I ხარჯები 57045 126

● შრომის ანაზღაურება 28588 219

● საქონელი და მომსახურება 23431 953

● სუბსიდიები 678 000
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●გრანტები 35 000

●სოციალური უზრუნველყოფა ( ბიულეტინი, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის გამო დეკრეტი და დაგროვებითი საპენსიო ფონდი)

450 000

● სხვა ხარჯები 3861 954

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 1406 119

სულ ასიგნება 12918 790

I ხარჯები 11404 890

● შრომის ანაზღაურება 8841 780

● საქონელი და მომსახურება 2473 240

●სოციალური უზრუნველყოფა ( ბიულეტინი და დაგროვებითი საპენსიო ფონდი) 52 770

● სხვა ხარჯები 37 100

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 1513 900

სულ ასიგნება 1005 000

I ხარჯები 1005 000

● სხვა ხარჯები 1005 000

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ,,სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის'' ფარგლებში,
შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო

ბიბლიოთეკის გასაწევი ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია
სტუდენტებს''ფარგლებში გასაწევი ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსების ,,ინფრასტრუქტურის
განვითარება'',,მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის რეგიონალური კვლევითი ცენტრი

ჰაბი''ფარგლებში გასაწევი ხარჯები

სულ ასიგნება  (II) 18239 500

I ხარჯები 237 000

● სუბსიდიები 237 000

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 18002 500

სულ ასიგნება 8499 000

I ხარჯები 7899 000

● საქონელი და მომსახურება 3584 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 15 000
● სხვა ხარჯები 4300 000

  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 600 000

სულ ასიგნება  (I+II) 4500 000
I ხარჯები 2900 000

● სუბსიდიები 1850 000
● გრანტები 370 000
● სხვა ხარჯები 680 000
  II არაფინანსური აქტივების ზრდა 1600 000

მათ შორის: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების
ფარგლებში გასაწევი ხარჯები

მათ შორის: საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გასაწევი ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსების ,,ინფრასტრუქტურის
განვითარება'',,მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის რეგიონალური კვლევითი ცენტრი

ჰაბი''ფარგლებში გასაწევი ხარჯები



N 25047/10 20/12/2019

                                                                                ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

                                                                    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის                                                         

                                                                       წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერს                                                                    

                                                                           ბატონ ვლადიმერ მარგველაშვილს

             ბატონო ვლადიმერ,

გიგზავნით უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტს, წარმომადგენლობით 
საბჭოზე განხილვის მიზნით. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრების დაინტერესების შემთხვევაში, 
მზადყოფნას გამოვთქვამთ საბჭოს სხდომის განხილვამდე, საბჭოს წევრებთან ერთად 
ინდივიდუალური შეხვედრის რეჟიმში, წინასწარ განვიხილოთ 2020 წლის ბიუჯეტის 
პროექტი.

დანართი 20 გვერდი 

ლაშა საღინაძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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N 24920/29 24920-29-3-201912191048
19/12/2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერს,

ბატონ ვლადიმერ მარგველაშვილს

ბატონო ვლადიმერ,

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

წარმომადგენლობით საბჭოზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ფაკულტეტის 

საბჭოს გადაწყვეტილებას. კერძოდ, შეიცვალა „ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის 

კათედრის“ სახელწოდება და ეწოდა „აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის კათედრა“.

დანართი: 1 ფურცელი (ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმის ამონაწერი)

პატივისცემით,

მარინა ჩავლეიშვილი

დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
ადმინისტრაცია
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერს 

ვლადიმერ მარგველაშვილს

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 

თამარ დოლბაიას 

მ ი მ ა რ თ ვ ა

ბატონო ვლადიმერ,
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ 
ცვლილებებს ფაკულტეტის დებულებაში. წერილს თან ახლავს:

1. განმარტებითი წერილი;
2. ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების პროექტი;
3. თანამშრომელეთა თანხმობის სია.

პატივისცემით,
თამარ დოლბაია

დეკანი
ადმინისტრაცია
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N 24431/10 13/12/2019

სსიპ –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს სპიკერს ბატონ ვლადიმერ მარგველაშვილს

ბატონო ვლადიმერ,

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წესდების 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ განიხილოთ შემდეგი 
საკითხები:

ა) 1. სსიპ –,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის ბალანასზე რიცხული ძირითადი აქტივების 
ჩამოწერის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 04 აგვისტოს  №174/02-
01 ბრძანებით ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული  ჯართის სავარაუდო 
წონით 3976 კგ. (3966 კგ. შავი ლითონი, 10 კგ. ალუმინი); 2. სსიპ –,,ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა 
და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ბალანასზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის 
შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 04 აგვისტოს  №173/02-01 
ბრძანებით ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის სავარაუდო 
წონით 4373 კგ. (შავი ლითონი); 3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი - 143 ერთეული, ღირებულებით 69209,4 
ლარი, ჯართის სავარაუდო წონით 62კგ. (ბრძანება N111/02-01, 06.08.2012წ.); 4. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი - 
113 ერთეული, ღირებულებით 17841,6 ლარი, ჯართის სავარაუდო წონით 450კგ.  
(ბრძანება N110/02-01, 06.08.2012წ.); 5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი – 84 ერთეული, ღირებულებით 
27664,92 ლარი, ჯართის სავარაუდო წონით 168 კგ. (ბრძანება N155/02-01, 23.10.2015წ.); 6. 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და 
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტი - 890 ერთეული, 
ღირებულებით 230210,12 ლარი, ჯართის სავარაუდო წონით 15955 კგ. (ბრძანება N195/02-
01, 07.12.2015წ.); 7. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსში ჩატარებული ცენტრალური გათბობის სისტემის 
სამონტაჟო სამოუშაოების დასრულების შემდეგ დარჩენილი მატერიალური 
ფასეულობების – ჯართის სახით, კერძოდ  ცენტრალური გათბობის ბატარეა (465 ცალი 
სექცია) – სავარაუდო წონით 3100 კგ. - შემდგომი განკარგვის მიზნით თანხმობის გაცემის 
საკითხი.
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ბ) ქ. თბილისი, ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილზე მდებარე (საკადასტრო კოდი 
01.14.06.007.089), თსუ-ს ბაგების საერთო საცხოვრებელის მეორე კორპუსში, პირველ 
სართულზე ფოიეში არსებული 2 კვ.მ. ფართის, 5 წლის ვადით, ვენდინგის (ელ. ვაჭრობის, 
მათ შორის ყავისა და სხვა ცხელი უალკოჰოლო სასმელების) აპარატების განთავსების 
მიზნით  იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით თანხმობის გაცემის საკითხი.

დანართი: 11 ელექტრონული ფაილი.

პატივისცემით,

ლაშა საღინაძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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უნივერსიტეტის წესდება

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

დებულებები/ინსტრუქციები

ნორმატიული დოკუმენტები

აკადემიური საბჭოს
დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს
სხდომის ოქმები

ბრძანებები

საუნივერსიტეტო
სადისერტაციო საბჭოს
სხდომის ოქმები

 

2012-08-06 ბრძანება №:110/02-01

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (მე-2 კორპუსი) ბალანსზე
რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (მე-2 კორპუსი) ბალანსზე რიცხული
ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

       "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების, სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან
გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ
დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 მარტის № 82 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტის, ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე პირველი პუნქტის “კ” და “ნ” ქვეპუნქტების,
ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 13 თებერვლის   №17/02-01 ბრძანების საფუძველზე
შექმნილი კომისიის 2012 წლის 27 ივლისის დასკვნის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    ჩამოწერილ იქნას ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (მე-2
კორპუსი) ბალანსიდან 17841.60  ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივები (113 ერთეული, დანართი №1);
2.    დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს  ჩამოწერილი ძირითადი აქტივების
ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული პროცედურები განახორციელოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
3.    დაევალოს იურიდიულ დეპარტმენტს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის (სავარაუდო
წონა 450კგ.) კანონმდებლობის შესაბამისად რეალიზების სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
4.    დაევალოს კანცელარიას გადასცეს წინამდებარე ბრძანება დაგზავნის ფურცელში მითითებულ სტრუქტურულ
ერთეულებს;
5.    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის  დეპარტამენტს  ბრძანების
უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსება;
6.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                   დ.ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება
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სხდომის ოქმები

ბრძანებები

საუნივერსიტეტო
სადისერტაციო საბჭოს
სხდომის ოქმები

 

2012-08-06 ბრძანება №:111/02-01

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (პირველი კორპუსი) ბალანსზე
რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (პირველი კორპუსი) ბალანსზე
რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

       "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების, სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან
გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ
დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 მარტის № 82 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტის, ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე პირველი პუნქტის “კ” და “ნ” ქვეპუნქტების,
ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 13 თებერვლის № 17/02-01 ბრძანების საფუძველზე
შექმნილი კომისიის 2012 წლის 27 ივლისის დასკვნის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    ჩამოწერილ იქნას ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (პირველი
კორპუსი) ბალანსიდან 69209.40 ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივები (143 ერთეული, დანართი №1);
2.    დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს  ჩამოწერილი ძირითადი აქტივების
ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული პროცედურები განახორციელოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
3.    დაევალოს იურიდიულ დეპარტმენტს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის (სავარაუდო
წონა 62კგ.) კანონმდებლობის შესაბამისად რეალიზების სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
4.    დაევალოს კანცელარიას გადასცეს წინამდებარე ბრძანება დაგზავნის ფურცელში მითითებულ სტრუქტურულ
ერთეულებს;
5.    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის  დეპარტამენტს  ბრძანების
უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსება;
6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                  დ.ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება
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ნორმატიული დოკუმენტები

აკადემიური საბჭოს
დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს
სხდომის ოქმები

ბრძანებები

საუნივერსიტეტო
სადისერტაციო საბჭოს
სხდომის ოქმები

 

2015-10-23 ბრძანება №:155/02-01

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბალანსზე
რიცხული ძირითადი აქტივების  ჩამოწერის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუქნტის "ზ" ქვეპუნქტის, 85-ე მუხლის
პირველი პუნქტის, "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული
ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის
წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 მარტის № 82
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3
პუნქტის, მე-5 მუხლის, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის №3 სხდომაზე მიღებული
გადაწყვეტილების, სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 05 სექტემბრის № 5/32749 და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 08
ივლისის №MES11500660518 კორესპონდენციების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 13 თებერვლის
№17/02-01 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის 2014 წლის 02 ივნისის ოქმისა და 2015 წლის 22 ოქტომბრის
დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  ჩამოწერილ იქნას სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის ბალანსიდან   27664,92 ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივები (84 ერთეული, დანართი №1);
2.  დაევალოს იურიდიულ დეპარტამენტს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის (სავარაუდო
წონა 168 კგ.) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგვის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
3.  დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს  ჩამოწერილი ძირითადი აქტივების განკარგვა
განახორციელოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
4.  დაევალოს კანცელარიას გადასცეს წინამდებარე ბრძანება დაგზავნის ფურცელში მითითებულ სტრუქტურულ
ერთეულებს;
5.  დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის  დეპარტამენტს  ბრძანების
უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსება;
6.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                      დ.ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება
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https://www.tsu.ge/ge/juridical/
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ENG

უნივერსიტეტის წესდება

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

დებულებები/ინსტრუქციები

ნორმატიული დოკუმენტები

აკადემიური საბჭოს
დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს
სხდომის ოქმები

ბრძანებები

საუნივერსიტეტო
სადისერტაციო საბჭოს
სხდომის ოქმები

 

2017-08-04 ბრძანება №:173/02-01

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის არაორგანული
ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა
და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუქნტის "ზ" და "თ" ქვეპუნქტების,
85-ე მუხლის 11 პუნქტის, "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული
ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის
წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 მარტის № 82
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3
პუნქტის, მე-5 მუხლის, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 მაისის №3 სხდომაზე მიღებული
გადაწყვეტილებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის
უფროსის 2015 წლის 29 ივლისის №MES 5 15 00743943 კორესპონდენციის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012
წლის 13 თებერვლის № 17/02-01 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის 2017 წლის 21 ივლისის ოქმისა და
დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    ჩამოწერილ იქნას სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის
არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ბალანსიდან 55 551,67 ლარის ღირებულების ძირითადი
აქტივები (100 ერთეული, დანართი №1);
2.    დაევალოს იურიდიულ დეპარტამენტს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის (სავარაუდო
წონა 4373 კგ. (შავი ლითონი)) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგვის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
3.    დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს  ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად
მიღებული ქონების განკარგვა განახორციელოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
4.    დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ქმედებები;
5.    დაევალოს კანცელარიას გადასცეს წინამდებარე ბრძანება დაგზავნის ფურცელში მითითებულ სტრუქტურულ
ერთეულებს;
6.    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსება;
7.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                               ნუნუ ოვსიანიკოვა

« უკან დაბრუნება

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2013  | კონტაქტი  | საავტორო უფლებები ბოლო განახლება: 12 დეკ'19 12:32 | გვერდების ნახვა: 257,644,324

საწყისი გვერდი >  იურიდიული ცნობარი >  ბრძანებები

---ყველგან---

უნივერსიტეტის შესახებ სწავლა კვლევა ფაკულტეტები საერთაშორისო ურთიერთობები
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12/12/2019 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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ENG

უნივერსიტეტის წესდება

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

დებულებები/ინსტრუქციები

ნორმატიული დოკუმენტები

აკადემიური საბჭოს
დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს
სხდომის ოქმები

ბრძანებები

საუნივერსიტეტო
სადისერტაციო საბჭოს
სხდომის ოქმები

 

2017-08-04 ბრძანება №:174/02-01

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის
ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის
ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების  ჩამოწერის შესახებ

    "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუქნტის "ზ" და "თ" ქვეპუნქტების,
85-ე მუხლის 11 პუნქტის, "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული
ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის
წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 მარტის № 82
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3
პუნქტის, მე-5 მუხლის, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 მაისის №3 სხდომაზე მიღებული
გადაწყვეტილებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის
უფროსის 2015 წლის             29 ივლისის №MES 5 15 00743943 კორესპონდენციის, ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის 2012 წლის 13 თებერვლის №17/02-01 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის 2017 წლის 21
ივლისის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    ჩამოწერილ იქნას სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი
ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის  ბალანსიდან 340 958 ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივები (370 ერთეული,
დანართი №1);
2.    დაევალოს იურიდიულ დეპარტამენტს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის (სავარაუდო
წონა 3976 კგ.  (მ.შ. 3966 კგ. შავი ლითონი, 10 კგ. ალუმინი)) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგვის
სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
3.    დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად
მიღებული ქონების განკარგვა განახორციელოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
4.    დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ქმედებები;
5.    დაევალოს კანცელარიას გადასცეს წინამდებარე ბრძანება დაგზავნის ფურცელში მითითებულ სტრუქტურულ
ერთეულებს;
6.    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსება;
7.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                              ნუნუ ოვსიანიკოვა

« უკან დაბრუნება

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2013  | კონტაქტი  | საავტორო უფლებები ბოლო განახლება: 12 დეკ'19 12:32 | გვერდების ნახვა: 257,644,087

საწყისი გვერდი >  იურიდიული ცნობარი >  ბრძანებები

---ყველგან---

უნივერსიტეტის შესახებ სწავლა კვლევა ფაკულტეტები საერთაშორისო ურთიერთობები
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სადისერტაციო საბჭოს
სხდომის ოქმები

 

2015-12-07 ბრძანება №:195/02-01

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის (II კორპუსი) ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების
ჩამოწერის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის (II კორპუსი) ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების  ჩამოწერის

შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუქნტის "ზ" ქვეპუნქტის, 85-ე მუხლის
პირველი პუნქტის, "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული
ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის
წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 მარტის   № 82
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3
პუნქტის, მე-5 მუხლის, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის №3 სხდომაზე მიღებული
გადაწყვეტილების, სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 05 სექტემბრის № 5/32749 და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 08
ივლისის №MES11500660518 კორესპონდენციების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 13 თებერვლის
№17/02-01 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის 2014 წლის 24 ივნისის ოქმისა და 2015 წლის 07 დეკემბრის
დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  ჩამოწერილ იქნას სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის (II კორპუსი) ბალანსიდან    230210,12
 ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივები (890 ერთეული, დანართი #1);
2.  დაევალოს იურიდიულ დეპარტამენტს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის (სავარაუდო
წონა 15955კგ.) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგვის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
3.  დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს   ჩამოწერილი ძირითადი აქტივების განკარგვა
განახორციელოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
4.  დაევალოს კანცელარიას გადასცეს წინამდებარე ბრძანება დაგზავნის ფურცელში მითითებულ სტრუქტურულ
ერთეულებს;
5.  დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის   დეპარტამენტს   ბრძანების
უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსება;
6.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                      დ.ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება
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