
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #7 

ქ. თბილისი                                                                                                            2018 წლის 21 ნოემბერი  

 

სხდომას ესწრებოდნენ წარმომადგენლობითი საბჭოს  წევრები:  

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

სიამაშვილი ირაკლი 7. ბერაძე თამარი 8. შვანგირაძე მათე 9. ჯაფოშვილი გიორგი 10. ლაშხი 

თამარი 11. არჩვაძე ნათელა 12. თუთბერიძე ბეჟანი 13. მაჭავარიანი ლია 14. გეგჭკორი არნოლდი 

15. მუკბანიანი ომარი 16. ჩხაიძე სიმონი 17. ბილისეიშვილი გიორგი 18. მუმლაძე ლაშა 19.ონიანი 

ლუკა 20. ტაბატაძე გიორგი 21. თუმანიშვილი გიორგი 22. ივანიძე მაია 23. გარიშვილი მარინა 24.  

ყალიჩავა კობა 25. კვირიკაშვილი  ბახვა 26. ონიანი ირაკლი 27. თურმანიძე ლუკა 28. 

ჯავახიშვილი არჩილი  29. მარგველაშვილი ვლადიმერი 30. ქიტუაშვილი თინა 31. ხოდელი 

ნოდარი 32. ჩხაიძე ზურაბი 33. უმფრიანი ლერი 34. ჩართოლანი ანა 35. გოგსაძე გიორგი 36. 

დუნდუა სალომე  37. ჭალაგანიძე ნინო 38. ბებერაშვილი ელენე 39. გაბაშვილი ალექსანდრე 40. 

ჩიტაია დაჩი 41. ჟვანია ირინე 42. ცანავა ქეთევანი 43. თოფურია სალომე 44. ლორია კახაბერი 45. 

ზაქარიაძე ანასტასია 46. მიხეილ ბახტაძე 47. ბჟალავა ელისაბედი 48. რუსეიშვილი მანანა 

49.თაბუაშვილი აპალონი 50. თვალაძე მარიამი 51. ცოფურიშვილი ნიკოლოზი 52. კეჟერაშვილი 

შოთა 53. ხუციშვილი დინა 54. ჯაგუნავა პავლიკა 55. გაიპარაშვილი ზურაბი. 56. ღარიბაშვილი 

ირაკლი 57. სუმბაძე ციური 58. გვანცელაძე გვანცა 59. წაქაძე სევერიანი 60. ცქიტიშვილი თემური 

61. იოსელიანი ხათუნა 62. ახალბედაშვილი ლალი 63. კაკულია ეთერი 64. ხუციშვილი მარინე 

65. ნემსაძე ადა 66. რუხაია მიხეილი 

 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-13 

მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ახლადარჩეული წარმომადგენლობითი საბჭოს პირველ 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  სხდომის უხუცესი წევრი - პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი. 

 

 დღის წესრიგი: 

1. თსუ რექტორის მისასალმებელი სიტყვა 

2. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და მისი 

წარმომადგენლის მოხსენება 

3. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილების დადასტურება (ცნობა) 

4. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის მდივნის არჩევა 

5. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსის წარდგენა და არჩევა 

6. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევა 



დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად. 

 

1. უნივერსიტეტის რექტორმა, ბატონმა გიორგი შარვაშიძემ წარმომადგენლობითი საბჭოს 

წევრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. რექტორმა წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს 

სენატში არჩევა მიულოცა და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა. ამასთან აღნიშნა, რომ 

ახლადარჩეული საბჭოს პირველ სხდომას წარუძღვება, უხუცესი წევრი, პროფესორი არნოლდ 

გეგეჭკორი. 

 

საკითხთან დაკავშირებით კენჭისყრა არ გამართულა.  

 

2. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი 

ჩაკვეტაძემ  და საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა დემეტრე ეგნატაშვილმა 

წარმომადგნლობითი საბჭოს სხდომაზე დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს ინფორმაცია 

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. მათი 

განცხადებით, არჩევნებმა ჩაიარა მშვიდ გარემოში ყველანაირი ექსცესისა და გართულების 

გარეშე. მოხსენების დროს აღინიშნა, რომ  სენატის საერთო რაოდენობა განსაზღვრულია 76 

წევრით, არჩეული იქნა სენატის 69 წევრი. აქედან, როგორც კანონმდებლობა მოითხოვს, 1/3 ანუ 

26 წევრი არის სტუდენტი, 1 (ერთი) თსუ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, 1 (ერთი) თსუ 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი და ასევე 10 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

კვლევითი ერთეულის 1 (ერთი) წარმომადგენელი ყოველი ასეთი ერთეულიდან), 31 ადგილი კი 

ეკუთვნის აკადემიურ პერსონალს.  სრულად არ დაკომპლექტდა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი (1 აკადემიური პერსონალი) და 6  სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი. ამასთან ერთად, დამსწრე საზოგადოებას გაეცნო ინფორმაცია არჩეული 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა შესახებ. 

 

საკითხთან დაკავშირებით კენჭისყრა არ გამართულა.  

 

3. წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის თავმჯდომარემ არნოლდ გეგეჭკორმა აღნიშნა, რომ  

წესდების თანახმად, აუცილებელია ახლადარჩეულმა წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

დაადასტუროს წევრების უფლებამოსილება. შესაბამისად კენჭისყრაზე დააყენა არჩეული 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების დადასტურების (ცნობის ) საკითხი. 

 

 



საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 66 

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დადასტურებული (ცნობილი) იქნას წარმომადგენლობითი საბჭოს 

შემდეგი წევრების უფლებამოსილება: 1. აბესაძე ნინო 2. კაკულია ნაზირა 3. საბაური ლევანი 4. 

ხოხობაია მერაბი 5. სახვაძე საბა 6. სიამაშვილი ირაკლი 7. ბერაძე თამარი 8. შვანგირაძე მათე 9. 

ჯაფოშვილი გიორგი 10. ლაშხი თამარი 11. არჩვაძე ნათელა 12. თუთბერიძე ბეჟანი 13. 

მაჭავარიანი ლია 14. გეგჭკორი არნოლდი 15. მუკბანიანი ომარი 16. ჩხაიძე სიმონი 17. 

ბილისეიშვილი გიორგი 18. მუმლაძე ლაშა 19. ონიანი ლუკა 20. ტაბატაძე გიორგი 21. 

თუმანიშვილი გიორგი 22. ივანიძე მაია 23. გარიშვილი მარინა 24.  ყალიჩავა კობა 25. 

კვირიკაშვილი  ბახვა 26. ონიანი ირაკლი 27. თურმანიძე ლუკა 28. ჯავახიშვილი არჩილი  29. 

მარგველაშვილი ვლადიმერი 30. ქიტუაშვილი თინა 31. ხოდელი ნოდარი 32. ჩხაიძე ზურაბი 33. 

უმფრიანი ლერი 34. ჩართოლანი ანა 35. გოგსაძე გიორგი 36. დუნდუა სალომე 37. ჭალაგანიძე 

ნინო 38. ბებერაშვილი ელენე 39. გაბაშვილი ალექსანდრე 40. ჩიტაია დაჩი 41. ჟვანია ირინე 42. 

ჩახუნაშვილი ნინო 43. ცანავა ქეთევანი 44. თოფურია სალომე 45. ლორია კახაბერი 46. ზაქარიაძე 

ანასტასია 47. მიხეილ ბახტაძე 48. ბჟალავა ელისაბედი 49. ოთხმეზური გიორგი 50. რუსეიშვილი 

მანანა 51. ვარდოშვილი ეკა 52. თაბუაშვილი აპალონი 53. თვალაძე მარიამი 54. ცოფურიშვილი 

ნიკოლოზი 55. კეჟერაშვილი შოთა 56. ხუციშვილი დინა 57. ჯაგუნავა პავლიკა 58. გაიპარაშვილი 

ზურაბი. 59. ღარიბაშვილი ირაკლი 60. სუმბაძე ციური 61. გვანცელაძე გვანცა 62. წაქაძე 

სევერიანი 63. ცქიტიშვილი თემური 64. იოსელიანი ხათუნა 65. ახალბედაშვილი ლალი 66. 

კაკულია ეთერი 67. ხუციშვილი მარინე 68. ნემსაძე ადა 69. რუხაია მიხეილი 

 

4. სხდომის თავმჯდომარემ, ბატონმა არნოლდ გეგეჭკორმა წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 

წლის 21 ნოემბრის სხდომის მდივნად წარმოადგინა სენატის წევრის, ქალბატონი ნინო 

ჭალაგანიძის კანდიდატურა.  

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 66  

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 21 ნოემბრის 

სხდომის მდივნად არჩეული იქნა ნინო ჭალაგანიძე. 

 



5. თსუ რექტორმა ბატონმა გიორგი შარვაშიძემ თსუ წარმომამდგენლობითი საბჭოს სამდივნოს 

ყოფილ უფროსს დიმიტრი გეგენავას გადაუხადა დიდი მადლობა მრავალი წლის მანძილზე 

გაწეული ნაყოფიერი და გულისხმიერი სამსახურისათვის.  

აღნიშნულის შემდგომ თსუ რექტორმა თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსად 

წარადგინა გიორგი ჩაკვეტაძის კანდიდატურა. მან მოკლედ მიმოიხილა მისი რეზიუმე და 

განაცხადა, რომ თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს ნებისმიერ წევრს შეეძლო აღნიშნულ 

კანდიდატურასთან დაკავშირებით ემსჯელა.  

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა:  

 

მომხრე: 66  

წინააღმდეგი: 0  

 

მიღებული გადაწყვეტილება: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სამდივნოს უფროსად არჩეული 

იქნა გიორგი ჩაკვეტაძე. 

 

6. სხდომის თავმჯდომარემ, ბატონმა არნოლდ გეგეჭკორმა სპიკერის არჩევასთან დაკავშირებით, 

პირველ რიგში მადლობა გადაუხადა  სენატის ყოფილ სპიკერს კახაბერ ლორიას წლების 

განმავლობაში ამ საპასუხისმგებლო მისიის შესრულებისათვის. შემდგომ   

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს მიმართა და აღნიშნა, რომ უნივერსიტეტის წესდებით, 

სპიკერი უნდა აირჩეს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 4 წლის ვადით. კანდიდატის 

დასახელებისა და კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს წარმომადგენლობითი 

საბჭოს ნებისმიერ წევრს. წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა  ნოდარ ხოდელმა სპიკერის 

თანამდებობაზე წარადგინა ვლადიმერ მარგველაშვილის კანდიდატურა. მისი განცხადებით, 

ბატონი ვლადიმერ მარგველაშვილი წარმატებით გაართმევს თავს სენატის სპიკერის ფუნქციებს, 

რომ იგი გამორჩეულად აკადემიური პიროვნებაა და სარგებლობს მაღალი ავტორიტეტით 

აკადემიურ წრეებში. 

 

საკითხზე გაიმართა კენჭისყრა: 

 

მომხრე: 65 

წინააღმდეგი: 0 

თავი შეიკავა: 1 

 



მიღებული გადაწყვეტილება: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერად არჩეულ იქნა ვლადიმერ 

მარგველაშვილი. 

 

 

სხდომის დასასრულს, წარმომადგენლობითი საბჭოს ახლადარჩეულმა სპიკერმა ვლადიმერ 

მარგველაშვილმა სენატის წევრებს მადლობა გადაუხადა გამოხატული ნდობისთვის და 

ნაყოფიერი თანამშრომლობის იმედი გამოთქვა. სტუდენტების სახელით სპიკერს არჩევა 

მიულოცა წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა შოთა კეჟერაშვილმა და იმედი გამოთქვა, 

რომ სტუდენტებსა და სპიკერს შორის იქნება მაქსიმალური კომუნიკაცია. 

 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე: არნოლდ გეგეჭკორი 

 

 

სხდომის მდივანი:      ნინო ჭალაგანიძე 
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