
ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

warmomadgenlobiTi sabWos sxdoma№4

q. Tbilisi 2017 wlis 23 oqtomberi

sxdomas eswrebodnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi: 1. SaburiSvili
SoTa 2. Todua nugzari 3. abesaZe nino 4. baqrbaqaZe xaTuna 5. gageliZe
tarieli 6. SvangiraZe maTe 7. goginava uSangi 8. TuTberiZe beJani 9.
maWavariani lia 10. gegWkori arnoldi 11. TevzaZe aleqsandre 12. samsonia
SoTa 13. basilaia anano 14. kvirikaSvili baCana (uflebamosilebis cnobis
Semdeg) 15. TumaniSvili giorgi 16. gariSvili marina 17. kvirikaSvili baxva 18.
oniani Tamari 19. oqitaSvili giorgi 20. qituaSvili Tina 21.CxaiZe zurabi 22.
wereTeli mari 23. SamiliSvili manana 24. SevardnaZe Tornike 25. Jvania irine
26. CaxunaSvili nino 27. dadeSqeliani beqa 28. Tofuria salome 29. loria
kaxaberi 30. gordeziani levani 31. gelovani nani 32. TabuaSvili apoloni 33.
braWuli irakli 34. oTxmezuri giorgi 35. paiWaZe Tamari 36. SarabiZe Tamari
37. keJeraSvili SoTa 38. murRulia irakli (uflebamoasilebis cnobis
Semdeg) 39. gaiparaSvili zurabi 40. RaribaSvili irakli 41. sumbaZe ciuri 42.
qadeiSvili Tornike 43. maWavariani nana 44. ioseliani xaTuna 45.
axalbedaSvili lali 46. alania viqtori 47. xecuriani naTela 48. xuciSvili
marine 49. nemsaZe ada 50. ruxaia mixeili 51. CxaiZe Tamari

sxdomaze damswre akademiuri sabWos wevrebi: 1. SarvaSiZe giorgi 2.
avazaSvili nikolozi 3. amiranaSvili avTandili 4. berZeniSvili amirani 5.
zautaSvili marine 6. kereseliZe daviTi 7. kvinikaZe murmani 8. kuxianiZe
aleqsandre 9. lobJaniZe gia 10. maisaSvili xaTuna 11. merkvilaZe daviTi 12.
mestviriSvili maia 13. meqvabiSvili elguja 14. mindoraSvili marine 15.
nadiraZe qeTevani 16. feraZe goCa 17. furTuxia omari 18. qurdaZe irine 19.
RvedaSvili giorgi 20. Rlonti medea 21. yulijanaSvili akaki 22. SavlayaZe
nugzari 23. cagareli zurabi 24. xarSilaZe irma 25. xuskivaZe mamuka 26.
okribelaSvili nino.

dRis wesrigi:

1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis warmomadgenlobiTi sabWos wevrTaTvis

uflebamosilebis Sewyveta da cnoba (momxsenebeli: kaxaber loria)



2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis 2017 wlis biujetis cvlilebis damtkiceba

(momxsenebeli: irakli saRareiSvili)
3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis iuridiuli fakultetis debulebis cvlilebis

damtkiceba (momxsenebeli: giorgi maxarobliSvili)
4. ,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis maRali energiebis fizikis samecniero-kvleviTi
institutisaTvis damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis

statusis miniWebis (Seqmnis) da debulebis damtkicebis Sesaxeb“
akademiuri sabWos 2016 wlis 2 seqtembris №95/2016 dadgenilebaSi
cvlilebebis Setanis Sesaxeb“ ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2017 wlis 25
ivlisis №86/2017 dadgenilebis damtkiceba (momxsenebeli: mixeil
nioraZe)

5. ,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis

samecniero-kvleviTi institutisaTvis damoukidebeli samecniero-
kvleviTi erTeulis statusis miniWebis (Seqmnis) da debulebis

damtkicebis Sesaxeb“ akademiuri sabWos 2016 wlis 2 seqtembris№96/2016
dadgenilebaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb“ ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos

2017 wlis 25 ivlisis №87/2017 dadgenilebis damtkiceba (momxsenebeli:
gia jaiani)

6. „ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris debulebis

damtkicebis Sesaxeb“ ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2017 wlis 16 oqtombris
№113/2017 dadgenilebis damtkiceba (momxsenebeli: irine darCia)

7. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis qonebis ijariT gacemis sakiTxi (momxsenebeli: arCil
kukulava)

dRis wesrigi damtkicda erTxmad

warmomadgenlobiTi sabWos spikerma, kaxaber loriam aRniSna, rom dRevandel
sxdomaze, warmodgenilia is sakiTxebi, romelic qvorumis ararsebobisa da
aqedan gamomdinare, sxdomis gadadebis gamo, ver iqna ganxiluli 2017 wlis 20
oqtomberis sxdomaze. senatis spikerma madloba gadauxada akademiuri da



warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs mobrZanebisaTvis da moubodiSa maT kidev

erTxel SewuxebisaTvis. amasTan, warmomadgenlobiTi sabWos mdivanis,
dimitri gegenavas samsaxureobriv mivlinebaSi yofnis gamo, sxdomis mdivnad
warmoadgina warmomadgenlobiTi sabWos wevris Tamar paiWaZis kandidatura,
rac erTxmad iqna mxardaWerili.

1 .warmomadgenlobiTi sabWos spikerma, kaxaber loriam sxdomis monawileebs
gaacno informacia, warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa statusis Sesaxeb.
aRiniSna, rom ekonomikisa da biznesis fakultetze, lia goderZiSvilsa da
sandro xuciSvils SeuwydaT studentis statusi, Sesabamisad saWiroa

Catardes arCevnebi, imis gaTvaliswinebiT, rom maT ara hyavT

adgilmonacvleebi. zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultetze,
beqa beqaurs Seuwyda studentis statusi da am SemTxvevaSic saWiroa axali

arCevnebis Catareba, xolo amave fakultetze nino CekuraSvilis

adgilmonacvlea baCana kvirikaSvili. humanitarul mecnierebaTa
fakultetze giorgi javaxaZes anacvlebs irakli murRulia.

1.1. Tavdapirvelad kenWi eyara lia goderZiSvilis, sandro xuciSvilis, beqa
beqauris, nino CekuraSvilisa da giorgi javaxaZisaTvis

warmomadgenlobiTi sabWos wevris statusis Sewyvetas.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileobdnen
mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 49
winaaRmdegi: 0

miRebuli gadawyvetileba: lia goderZiSvils, sandro xuciSvils, beqa
beqaurs, nino CekuraSvilsa da giorgi javaxaZes SeuwydeT ssip ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

warmomadgenlobiTi sabWos wevris statusi.

1.2 calke eyara kenWi baCana kvirikaSvilisa da irakli murRuliasaTvis
warmomadgenlobiTi sabWos wevris statusis cnobas.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic

monawileobdnen mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 49
winaaRmdegi: 0

miRebuli gadawyvetileba: cnobil iqnes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis warmomadgenlobiTi sabWos wevrebis,
baCana kvirikaSvilisa (zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti)
da irakli murRulias (humanitarul mecnierebaTa fakulteti)
uflebamosilebebi.



2.ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

safinanso departamentis ufrosma, batonma irakli saRareiSvilma, sabWos

winaSe dasamtkiceblad warmoadgina ssip ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis biujetSi gansaxorcielebeli

cvlilebebi. rogorc momxsenebelma ganmarta, saqarTvelos ganaTlebisa da

mecnierebis ministris 2013 wlis 11 seqtembris №135/n brZanebiT

damtkicebuli universitetis wesdebidan gamomdinare, biujetis

Semosavlebis da xarjebis dazustebis gamo aucilebeli gaxda universitetis

2017 wlis biujetSi garkveuli cvlilebebis Setana.

SemosavliT nawilSi cvlileba ZiriTadad ganapiroba, universitetTan

SemoerTebuli samecniero kvleviTi institutebis da erovnuli samecniero

biblioTkisaTvis saxelmwifo biujetidan dafinansebaSi Setanilma

koreqtirebam. kerZod, Tsu 2017 wlis naerT biujetSi, SemoerTebuli

samecniero kvleviTi institutebis da erovnuli samecniero biblioTekis

biujetebi gawerili da damtkicebuli iyo (15 596 544 lari) maT mier

warmodgenili ganacxadebis safuZvelze, romlebmac ramdenimejer ganicada

dazusteba, kerZod, ,,samecniero kvlevebis xelSewyobis programis

damtkicebis Sesaxeb’’ saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris

2017 wlis pirveli Tebervlis№134 brZanebaSi cvlilebebis Setanis Taobaze,

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2017 wlis 27 aprilis

№376; 2017 wlis 19 maisis №470, 2017 wlis 23 agvistos №743 da 2017 wlis 25

seqtemberis №837 brZanebebiT damtkicebuli xarjTaRricxvis Sesabamisad,

ganicada cvlilebebi da ganisazRvra 11 502 867 lariT, rac universitetis

naerT biujetSi gaiwera sabiujeto saxsrebis ekonomikuri kalasifikaciis

muxlebis gaTvaliswinebiT, institutebis da erovnuli samecniero

biblioTekis mier warmodgenili xarjTaRricxvebis Sesabamisad.

garda aRniSnulisa, 2016 wlis bolosa da mimdinare wlis ganmavlobaSi

mimdinareobda erovnuli samecniero fondis da saerTaSoriso grantebis

konkursebSi gamarjvebulTa gamovlena. Sedegad, dazustda zemoaRniSnuli

grantebidan misaRebi Semosavlebi, ramac Sesabamisad Seadgina 5 461 572lari

da 3 317 207 lari. Tanxa universitetis naerTi biujetis xarjebSi gaiwera



miznobrivad, sagranto proeqtebSi damtkicebuli xarjTaRricxvebis

gaTvaliswinebiT.

rac Seexeba ,,saswavlo, samecniero-kvleviTi programis farglebSi,

swavlis safasurisa da kanonmdeblobiT nebadarTul sxva Semosavlebs’’

(ekonomikuri saqmianobidan), universitetis naerT biujetSi cvlileba

umniSvneloa da Seadgens 447679 lars. Tanxebi gawerilia sabiujeto

saxsrebis ekonomikuri klasifikaciis moTxovnebis Sesabamisad, rac

ZiriTadad xmardeba universitetis saswavlo korpusebis saremonto

samuSaoebs, infrastruqturis srulyofas, gadasaxadebis gadaxdas da a.S.

amdenad,  2017 wlis universitetis naerTi biujeti Semosavlebis nawilSi

gardamavali naSTis CaTvliT ganisazRvra 83 667 727 lariT, xolo

gadasaxdelebi (mTliani asignebani) -83 609 310lariT.

momxsenebelma sabWos wevrebs mimarTa warmodgenili biujetis

cvlilebebis mxardaWeris TxovniT.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic

monawileobdnen mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 51
winaaRmdegi: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis 2017 wlis biujetis cvlileba

TandarTuli saxiT.

3.iuriduli fakultetis warmomadgenelma giorgi maxarobliSvilma, sabWos
winaSe dasamtkiceblad warmoadgina ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis debulebaSi

cvlileba da ganmarta, rom iuridiuli fakultetis sabWos gadawyvetilebiT
(06.07.2017 w. №5 oqmi) damtkicda saerTaSoriso samarTlis institutis bazaze
dafuZnebuli saerTaSoriso sisxlisa da sisixlis samarTlis sferoSi
saerTaSoriso TanamSromlobis saswavlo da kvleviTi centris debuleba da

iuridiuli fakultetis debulebis me-20 muxlis pirvel punqts daemata

Semdegi Sinaarsis z) qvepunqti: ,,saerTaSoriso sisxlis samarTlisa da
sisxlis samarTlis sferoSi saerTaSoriso TanamSromlobis saswavlo da

kvleviTi centri“.



aseve, sabWom imsjela da gadawyvita, rom Seiqnas konstituciuri
samarTlis mimarTulebiT „saarCevno sistemebis da warmomadgenlobiTi

demokratiis samecniero-kvleviTi instituti“, damtkicdes misi debuleba da
iuridiuli fakultetis debulebis me-20 muxlis pirvel punqts daematos

Semdegi Sinaarsis T) qvepunqti: „saarCevno sistemebis da warmomadgenlobiTi
demokratiis samecniero- kvleviTi instituti.“

warmomadgenlobiTi sabWos wevris, zurab gaiparaSvilis SekiTxvaze,
xom ar aisaxeba aRniSnuli cvlilebebi biujetze, momxsenebelma upasuxa, rom
cvlilebebi biujetze gavlenas ar iqoniebs.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic

monawileobdnen mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 51
winaaRmdegi: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis debulebis

cvlileba warmodgenili saxiT.

4. warmomadgenlobiTi sabWos winaSe dasamtkiceblad warmodgenili iqna
,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
maRali energiebis fizikis samecniero-kvleviTi institutisaTvis

damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis statusis miniWebis (Seqmnis)
da debulebis damtkicebis Sesaxeb“ akademiuri sabWos 2016 wlis 2 seqtembris
№95/2016 dadgenilebaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb“ ssip ivane

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri

sabWos 2017 wlis 25 ivlisis №86/2017 dadgenileba. akademiuri sabWos mier
Setanili iqna cvlileba, ,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis maRali energiebis fizikis samecniero-kvleviTi
institutisaTvis damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis statusis
miniWebis (Seqmnis) da debulebis damtkicebis Sesaxeb“ akademiuri sabWos 2016
wlis 2 seqtembris №95/2016 dadgenilebis me-2 punqtiT damtkicebul №1
danarTSi da me-13 muxlis pirveli da me-2 punqtebi Camoyalibda Semdegi
redaqciiT: „1. winamdebare debulebis amoqmedebis droisaTvis institutis
arCeviTi Tanamdebobis mqone pirebi - direqtori, samecniero struqturuli
erTeulis xelmZRvanelebi, mTavari mecnier-TanamSromblebi, ufrosi

mecnier-TanamSromlebi da mecnier TanamSromlebi CaiTvalon

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT samsaxurSi miRebulad Sesabamisi

konkursis Catarebamde. 2. institutis arCeviTi Tanamdebobis mqone pirebis
saarCevno procedurebi (konkursi, arCeva/SerCeva) dasruldes 2018 wlis 1
ivnisamde“.



institutis direqtorma, batonma mixeil nioraZem warmomadgenlobiTi sabWos
wevrebs mimarTa aRniSnuli dokumentis mxardaWeris TxovniT.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic

monawileobdnen mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 51
winaaRmdegi: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis maRali energiebis fizikis

samecniero-kvleviTi institutisaTvis damoukidebeli samecniero-kvleviTi
erTeulis statusis miniWebis (Seqmnis) da debulebis damtkicebis Sesaxeb“
akademiuri sabWos 2016 wlis 2 seqtembris №95/2016 dadgenilebaSi

cvlilebebis Setanis Sesaxeb“ ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2017 wlis 25 ivlisis №86/2017
dadgenileba.

5. warmomadgenlobiTi sabWos winaSe dasamtkiceblad warmodgenili iqna
,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis samecniero-kvleviTi
institutisaTvis damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis statusis
miniWebis (Seqmnis) da debulebis damtkicebis Sesaxeb“ akademiuri sabWos 2016
wlis 2 seqtembris №96/2016 dadgenilebaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb“
ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

akademiuri sabWos 2017 wlis 25 ivlisis №87/2017 dadgenileba. akademiuri
sabWos mier Setanili iqna cvlileba ,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi

maTematikis samecniero-kvleviTi institutisaTvis damoukidebeli

samecniero-kvleviTi erTeulis statusis miniWebis (Seqmnis) da debulebis
damtkicebis Sesaxeb“ akademiuri sabWos 2016 wlis 2 seqtembris №96/2016
dadgenilebis me-2 punqtiT damtkicebul №1 danarTSi da me-13 muxlis
pirveli da me-2 punqtebi Camoyalibda Semdegi redaqciiT: „1. winamdebare
debulebis amoqmedebis droisaTvis institutis arCeviTi Tanamdebobis mqone

pirebi - direqtori, samecniero struqturuli erTeulis xelmZRvanelebi,
mTavari mecnier-TanamSromblebi, ufrosi mecnier-TanamSromlebi da mecnier
TanamSromlebi CaiTvalon kanonmdeblobiT dadgenili wesiT samsaxurSi

miRebulad Sesabamisi konkursis Catarebamde. 2. institutis arCeviTi

Tanamdebobis mqone pirebis saarCevno procedurebi (konkursi, arCeva/SerCeva)
dasruldes 2018 wlis 1 ivnisamde“.

institutis direqtorma, batonma gia jaianma warmomadgenlobiTi sabWos
wevrebs mimarTa aRniSnuli dokumentis mxardaWeris TxovniT.



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic

monawileobdnen mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 51
winaaRmdegi: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ,,ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi

maTematikis samecniero-kvleviTi institutisaTvis damoukidebeli

samecniero-kvleviTi erTeulis statusis miniWebis (Seqmnis) da debulebis
damtkicebis Sesaxeb“ akademiuri sabWos 2016 wlis 2 seqtembris №96/2016
dadgenilebaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb“ ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2017
wlis 25 ivlisis№87/2017 dadgenileba.

6. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris xelmZRvanelis, qalbatoni irine
darCias mier sabWos winaSe dasamtkiceblad warmodgenili iqna „ssip - ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis xarisxis

uzrunvelyofis samsaxuris debulebis damtkicebis Sesaxeb“ ssip ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri

sabWos 2017 wlis 16 oqtombris №113/2017 dadgenileba. momxsenebelma Tavis
prezentaciaSi vrclad da detalurad isaubra debulebis cvlilebis

Sesaxeb da im mizezebze da safuZvlebze, rac daedo ssip - ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis xarisxis uzrunvelyofis

samsaxuris debulebis SemuSavebas safuZvlad. kerZod, aRniSna, rom 1) Tsu
xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris moqmedi debuleba damtkicebul iqna

2012 wlis 10 dekembers akademiuri sabWos N 118 dadgenilebiT da mas Semdeg
masSi Sevida cvlilebebi 2013 wlis 21 oqtombers, universitetis statusis
cvlilebasTan dakavSirebiT. rogorc axal debulebaze muSaobis dros

gamovlinda, Tavad debulebis teqstSi iyo SemorCenili punqtebi, romlebic
Seesabameboda universitetis, rogorc aaip-is da ara rogorc ssip-is
statuss. magaliTad, moqmedi debulebis muxli 3, punqti 2. „samsaxuris
ufross universitetis akademiuri sabWos wardginebiT Tanamdebobaze niSnavs

da aTavisuflebs universitetis reqtori“.

2) momsxeneblis ganmartebiT, 2016 wels ganxorcielda cvlilebebi
saqarTvelos kanonSi umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb da avtorizaciis sami

standarti Seicvala Svidi standartiT: a) umaRlesi saganmanaTleblo
dawesebulebis misia da strategiuli ganviTareba; b) umaRlesi

saganmanaTleblo dawesebulebis organizaciuli struqtura da marTva;
g) saganmanaTleblo programebi; d) umaRlesi saganmanaTleblo

dawesebulebis personali; e) studentebi da maTi mxardaWeris

RonisZiebebi; v) kvleva, ganviTareba an/da sxva SemoqmedebiTi saqmianoba; z)



materialuri, sainformacio da finansuri resursebi. 2017 wlis 5 maiss
Sesabamisi cvlilebebi ganxorcielda avtorizaciis debulebaSi da

orgverdiani dokumenti Seicvala 41 gverdiani dokumentiT.

aRniSnuli sakanonmdeblo cvlilebebi ar asaxula samsaxuris debulebaSi,
Tumca momxseneblis ganmartebiT, isini uSualod ukavSirdeba samsaxuris
funqciebs.

qalbatoni irine darCias mier, aseve aRiniSna, rom universitets

avtorizaciis vada ewureba 2018 wlis agvistoSi da rom moqmedi

kanonmdeblobiT, universiteti valdebulia 2018 wlis TebervalSi
TviTSefasebis angariSi waradginos ssip ganaTlebis xarisxis ganviTarebis

erovnul centrSi ukve Secvlili, garTulebuli standartis Sesabamisad,
rac gansakuTrebul gamowvevas warmoadgens universitetis mTeli

administraciis, magram gansakuTrebiT xarisxis samsaxuris mimarT,
romelmac koordinacia unda gauwios avtorizaciisTvis mzadebis process.

3) momxsenebelma, aseve aRniSna, rom dReisaTvis universitetSi moqmed 238
programas dasWirdeba etapobrivi ganaxleba-modernizacia, avtorizaciis
standartidan gamomdinare da, rom es procesi veRar iqneba damokidebuli
mxolod programis xelmZRvanelze, masSi aqtiurad iqnebian CarTulebi ara
mxolod akademiuri, aramed samecniero personalis warmomadgenlebi,
damsaqmeblebi, studentebi da kursdamTavrebulebi.

4) aRiniSna, rom 2017 wels saqarTvelos kanonSi Sesuli cvlilebis Tanaxmad,
avtorizaciis eqspertTa jgufis Tavmjdomare 2018 wlidan iqneba ucxoeli.
momxseneblis azriT, avtorizaciis procesis internacionalizacia

TavisTavad axali gamowvevebis winaSe ayenebs xarisxis samsaxurs:
dokumentaciis momzadeba da eqspertebTan komunikacia saWiro iqneba ara

mxolod qarTulad, aramed ucxour enazec. aseve aRniSna, rom ucxoeli
eqspertebi ukve arian CarTuli ucxoenovani programebis akreditaciis

procesSi da maT ukve Seafases Tsu-s sami sadoqtoro programa: urbanistika,
maTematika, saerTaSoriso da SedarebiTi ganaTleba.

5) xazi gaesva im garemoebas, rom saqarTvelos kanonmdebloba, universitetis
wesdeba da samsaxuris debuleba avaldebulebs xarisxis samsaxurs

sistematurad moaxdinos studentTa gamokiTxva da maTi analizi, Tumca
momxseneblis azriT, dReisaTvis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri

jerovnad ver asrulebs am funqcias.

6) rogorc xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris xelmZRvanelma, qalbatonma
irine darCiam aRniSna, 2015 wlidan universiteti monawileobs msoflios
sauniversiteto ranJirebebis procesSi, rasac Tavdapirvelad

koordinirebas uwevda xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri. 2016 wlidan
samsaxurma Tavi veRar gaarTva dakisrebul movaleobas da universiteti

iZulebuli gaxda, TanamSromeli garedan moewvia, razec damatebiTi Tanxebi
ixarjeba. misi azriT, sasurvelia, rom swored xarisxis uzrunvelyofis



samsaxuri kurirebdes msoflios sauniversiteto ranJirebebSi

monawileobas, raTa aRniSnuli procesis paralelurad Tavisi saqmianoba
warmarTos Sesabamisi xarisxobrivi maCveneblebis gaumjobesebis, anu

instituciuri ganviTarebis mimarTulebiT.

7) qalbatoni irine darCias mier aseve xazi gaesva im faqts, rom universitetis
mier 2017 wlis dasawyisSi saakreditaciod gagzavnil oTx programas Seeqmna
uaRresad seriozuli problemebi akreditaciis kuTxiT. kerZod, socialur
da politikur mecnierebaTa fakultetis samagistro programas

„adgilobrivi TviTmmarTveloba da ganviTarebis kvlevebi“ ar mieniWa

akreditacia. universitetma gaaprotesta akreditaciis sabWos

gadawyvetileba, Tumca universitetis moTxovna ar daakmayofila arc

saapelacio sabWom. ucxoeli eqspertebis winaswari daskvnis Sedegad,
akreditaciis moqmedi 5 standartidan verc erTs ver akmayofilebs
saerTaSoriso da SedarebiTi ganaTlebis inglisurenovani sadoqtoro

programa. moqmedi 5 standartidan erTs akmayofilebs, sams nawilobriv,
xolo erTs - ar akmayofilebs urbanistikis aseve inglisurenovani

sadoqtoro programa. maTematikis inglisurenovani programa akmayofilebs
oTxs da nawilobriv akmayofilebs erT standarts. aRsaniSnavia, rom
saganmanaTleblo programebSi gamovlenili xarvezebis absoluturi

umravlesoba aris ara akademiuri, aramed administraciuli personalis
araefeqturi saqmianobis Sedegi.

zemoT aRniSnuli Svidi argumentidan gamomdinare, momxseneblis azriT,
aucilebelia ise Seicvalos samsaxuris debuleba da struqtura, rom moxdes
samsaxuris winaSe arsebuli ZiriTadi gamowvevebis efeqturi marTva. es
gamowvevebia: avtorizaciis da akreditaciis axali standartebi,
universitetis xarisxobrivi maCveneblebis zrda da saerTaSoriso

reitingebSi Tsu-s poziciis gaumjobeseba, da bolos, studentTa da
TanamSromelTa gamokiTxvebi.

gamomsvlelis azriT, rodesac icvleba ama Tu im struqturuli erTeulis
saqmianobis ganmsazRvreli sakanonmdeblo CarCo da rodesac esa Tu is
struqtura jerovnad ver asrulebs masze dakisrebul movaleobebs Cndeba

mis saqmianobaSi garkveuli cvlilebebis Setanis aucilebloba, rac,
Cveulebriv, xorcieldeba sami mimarTulebiT: 1) cvlilebebi struqturis
funqciebSi; 2) cvlilebebi Tavad struqturaSi; 3) cvlilebebi

TanamSromlebis mimarT wayenebul sakvalifikacio moTxovnebSi.

zemoTmiTiTebulidan gamomdinare, momxsenebelma aRniSna, rom rogorc
samsaxuris xelmZRvaneli da akademiuri da warmomadgenlobiTi sabWos

winaSe pasuxismgebeli piri, warmoadgens struqturas, romelic efuZneba
universitetis strategiul prioritetebs da xarisxis samsaxuris winaSe

arsebul 4 ZiriTad gamowvevas. aqve gamomsvlelma miuTiTa, rom samsaxuris
axali struqtura unda daefuZnos universitetis biujets da mis finansur

SesaZleblobebs, romelic ar aris saxarbielo.



Sesabamisad, xarisxis samsaxuris xelmZRvanelis mxridan SemoTavazebuli
iqna Semdegi struqtrura: Seiqmnas ori ganyofileba - 1) avtorizaciis da
instituciuri ganviTarebis, 2) akreditaciis, kvlevebisa da Sefasebis. am
saxiT, rogorc gamomsvlema aRniSna, xarisxis samsaxuri ufro efeqturad
gaumklavdeba amocanebs. funqciebis koncentrireba moxdeba ori ZiriTadi
mimarTulebiT, rac saSualebas miscems samsaxurs, paralelur reJimSi ufro
met amocanas gavarTvas Tavi. xarisxis samsaxuris ufross eyoleba ori
dasayrdeni, romlebic operaciul doneze ufro efeqturad gauZRvebian

procesebs.

dReisaTvis arsebuli struqturiT ki, momsxeneblis ganmartebiT, xarisxis
samsaxuris ufross hyavs moadgile da, rom Tavis droze debulebaSi
Sesabamisi cvlileba ganxorcielda im motiviT, rom gaCeniliyo moadgilis
Stati, romelic kurirebas gauwevda profesiul ganaTlebas.

zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, samsaxuris xelmZRvanelis azriT, dRes
sakanonmdeblo cvlilebebidan da universitetis strategiidan gamomdinare

prioritetulia ara profesiuli ganaTleba calke aRebuli, aramed

modernizebuli procedura avtorizacia-akreditaciis, rac Tavis TavSi
moicavs rogorc profesiul ganaTlebas, ise bakalavriats, magistraturas
da doqtoranturas. ismis kiTxva: ratom aris saWiro moadgile profesiuli
ganaTlebis mimarTulebiT da ara, magaliTad, doqtoranturis, avtorizaciis
an akreditaciis mimarTulebiT?

momsxeneblis azriT, ra Tqma unda, SesaZlebeli iyo samsaxuris moadgilis
Statis SenarCuneba (misi funqciebis arsebiTi cvlilebiT), Tumca

universitetis biujeti aseTi fufunebis saSualebas ar iZleva. misive
ganmartebiT, xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris axali struqturis

Tavdapirvel versiaSi moazrebuli hqonda sami ganyofileba (calke unda
yofiliyo kvlevebisa da Sefasebis ganyofileba), Tumca kanclerTan
konsultaciebis Sedegad Tavdapirveli xedva Secvala universitetis

finansuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT.

qalbatonma irine darCiam aRniSna, rom xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris
debulebis axali redaqciis damtkiceba cvlis saStato ganrigs (ufrosis
moadgilis Statis nacvlad Cndeba ganyofilebis ufrosis ori Stati), Tumca
ar iwvevs cvlilebebs universitetis biujetSi.

aseve sagangebod aRniSna, rom ganyofilebis xelmZRvanelebis mimarT

wayenebuli unda iyos sakmaod maRali sakvalifikacio moTxovnebi, radgan -
rogorc gamocdilebam aCvena - xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris

araefeqturi saqmianobis erT-erTi mizezi aris axali gamowvevebis Sesabamisi
codnis, unarebisa da kompetenciebis nakleboba.

zemoaRniSnulidan gamomdinare, xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris

xelmZRvanelma, qalbatonma irine darCiam, warmomadgenlobiTi sabWos



wevrebs mimarTa akademiuri sabWos mier miRebuli dokumentis mxardaWeris

TxovniT, aseve gamoTqva mzadyofna kiTxebze sapasuxod.

warmomadgelobiTi sabWos wevrebma: Tamar SarabiZem, arnold gegeWkorma,
naTela xecurianma kiTxvebi dasves warmodgenil prezentaciasTan

dakavSirebiT, kerZod, programul akreditaciasTan, CarTulobasTan

mimarTebiT. warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, beJan TuTberiZem Tavis
gamosvlaSi aRniSna, rom universiteti 2018 wels didi gamowvevis winaSea da
rom am gamowvevas kargad pasuxobs Tsu xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris

warmodgenili debuleba.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileobdnen
mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 51
winaaRmdegi: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes „ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris

debulebis damtkicebis Sesaxeb“ ssip ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2017 wlis 16
oqtombris№113/2017 dadgenileba

7.ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
iuridiuli departamentis xelmZRvanelma arCil kukulavam universitetis

wesdebis 47-e muxlis me-5 punqtis safuZvelze, sabWos winaSe gansaxilvelad
warmoadgina universitetis qvemoT CamoTvlil korpusebSi arsebuli 36
kvadratuli metri farTis, vendingis (el. vaWrobis, maT Soris yavisa da sxva
cxeli ualkoholo sasmelebis TiToeul 2 kv. metris mqone wertilze TiTo
aparatis (rogorc e.w vaWrobis ise yavisa da sxva cxeli ualkoholo
sasmelebis aparatis)) aparatebis ganTavsebis mizniT, 5 wlis vadiT ijaris
formiT gacemis sakiTxi:

a) q.Tbilisi, ilia WavWavaZis gamziri N1, universitetis pirveli
korpusSi 6 (eqvsi) m2 farTi -nulovan sarTulze (oTxi kvadratuli metri,
cal-calke or-ori kv.metri) da meore sarTulze (ori kvadratuli metri); b)
q.Tbilisi, ilia javWavaZis gamziri N 3 ,universitetis meore korpusSi 6
(eqvsi )m2 farTi - or-ori kvadratuli metri nulovan, pirvel da meore

sarTulze; g) q.Tbilisi, ilia javWavaZis gamziri N36, universitetis me-5
korpusSi 4 (oTxi)m2 farTi - or-ori kvadratuli metri, meore da mesame
sarTulze; d) q. Tbilisi, universitetis quCa N2 ,universitetis me-10



(maRlivi) korpusSi 10m2 farTi-or-ori kvadratuli metri pirvel, me-5 ,me-7,
me-9, me-11 sarTulze; e) q.Tbilisi, universitetis quCa N13, universitetis me-
11 (biologebis) korpusSi 10m2 farTi-or-ori kvadratuli metri korpusis
minaSenSi, pirvel, me-3, me-4 da me-5 sarTulze - sul jamSi 36 kvadratuli
metri.

sakiTxTan dakavSirebiT Tavisi pozicia daafiqsira

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma baxva kvirikaSvilma da aRniSna, rom
fasebi unda iyos xelmisawvdomi da realuri, vinaidan xSir SemTxvevaSi
warmodgenili produqciis fasi aSkarad maRalia. sabWos wevrma, giorgi
oTxmezurma gamoTqva survili, rom msgavsi aparatebi ganTavsdes

universitetis sxva korpusebiSic, razedac iuridiuli departamentis

ufrosma ganmarta, rom sakiTxi damuSavebis procesSia, fasebTan

dakavSirebiT ki aRniSna, rom komisiis mier, konkursis gamocxadebisas
SesaZlebelia dadgindes fasis maqsimaluri zRvari.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileobdnen
mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:

momxre: 51
winaaRmdegi: 0
miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba q.Tbilisi, ilia WavWavaZis

gamziri N1, universitetis pirveli korpusSi 6 (eqvsi) m2 farTi -nulovan
sarTulze (oTxi kvadratuli metri, cal-calke or-ori kv.metri) da meore
sarTulze (ori kvadratuli metri); b) q.Tbilisi, ilia javWavaZis gamziri N
3,universitetis meore korpusSi 6 (eqvsi )m2 farTi - or-ori kvadratuli metri
nulovan, pirvel da meore sarTulze; g) q.Tbilisi, ilia javWavaZis gamziri
N36, universitetis me-5 korpusSi 4 (oTxi)m2 farTi - or-ori kvadratuli
metri, meore da mesame sarTulze; d) q. Tbilisi, universitetis quCa N2,
universitetis me-10 (maRlivi) korpusSi 10m2 farTi-or-ori kvadratuli
metri pirvel, me-5 ,me-7, me-9, me-11 sarTulze; e) q.Tbilisi, universitetis quCa
N13, universitetis me-11 (biologebis) korpusSi 10m2 farTi-or-ori
kvadratuli metri korpusis minaSenSi, pirvel, me-3, me-4 da me-5 sarTulze -
sul jamSi 36 kvadratuli metri, vendingis (el. vaWrobis, maT Soris yavisa
da sxva cxeli ualkoholo sasmelebis TiToeul 2 kv. metris mqone wertilze
TiTo aparatis (rogorc e.w vaWrobis ise yavisa da sxva cxeli ualkoholo
sasmelebis aparatis)) aparatebis ganTavsebis mizniT, 5 wlis vadiT ijaris
formiT.



dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis ganxilvis Semdgom,
warmomadgenlobiTi sabWos wevrma baxva kvirikaSvilma gaakeTa gancaxdeba,
inglisurenovani studenturi baraTebis momzadebisa da Tsu meore korpusSi

studenturi kuTxeebis mowyobis saWiroebaze.

gancxadebis mosmenis Semdeg sxdoma daxurulad gamocxadda.

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri kaxaber loria

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis mdivani Tamar paiWaZe
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დასახელება პროექტი

 ● ნაშთი 11756 178

მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და მიზნობრივი 

დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
6918 076

მათ შორის:  ნაშთი (ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ) 58 417

მათ შორის : ნაშთი (ადმინისტრაციული მართვის ოპტიმიზაციი პროგრამის) 180 000

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4167 655

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 432 030

● შემოსავლები 71911 549

მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან  (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, პროგრამული 

და მიზნობრივი დაფინანსება  და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
50032 914

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)
11502 867

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის.
358 058

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        244 131

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  და ზვიად გამსახურდიას  

და სულხან -საბა ორბელიანის   სახელობის სტიპენდია
994 800

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 5461 572

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 3317 207

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 83667 727

სულ ასიგნება 83609 310

 I  ხარჯები 79315 341

● შრომის ანაზღაურება 37487 320

 ● საქონელი და მომსახურება 30248 914

● სუბსიდიები 2234 247

● გრანტები 224 923

●სოციალური უზრუნველყოფა 155 000

● სხვა ხარჯები 8964 937

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4263 969

● ვალდებულებების კლება 30 000

სულ ასიგნება 56935 753

 I  ხარჯები 55698 850

● შრომის ანაზღაურება 29444 620

 ● საქონელი და მომსახურება 22481 690

●გრანტები 170 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 155 000

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi №4, danarTi №3

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 

წლის ბიუჯეტის ცვლილების პროექტი

გადასახდელები  (ნაერთი) 

მათ შორის:    სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის  ფარგლებში,სწავლის საფასურისა და 

კანონმდებლობით ნებადართული  სხვა შემოსავლებით  გაწეული ხარჯები



● სხვა ხარჯები 3447 540

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1206 903

● ვალდებულებების კლება 30 000

სულ ასიგნება  11502 867

 I  ხარჯები 10193 076

● შრომის ანაზღაურება 8042 700

 ● საქონელი და მომსახურება 2119 076

● სხვა ხარჯები 31 300

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1309 791

სულ ასიგნება 994 800

 I  ხარჯები 994 800

● სხვა ხარჯები 994 800

სულ ასიგნება  (II) 538 058

 I  ხარჯები 180 000

● სუბსიდიები 180 000

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 358 058

სულ ასიგნება  244 131

 I  ხარჯები 242 101

● სუბსიდიები 242 101

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 030

სულ ასიგნება 9629 227

 I  ხარჯები 8585 859

 ● საქონელი და მომსახურება 5648 148

● გრანტები 1 000

● სხვა ხარჯები 2936 711

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1043 368

სულ ასიგნება  (I+II) 3764 474

 I  ხარჯები 3420 655

● სუბსიდიები 1812 146

● გრანტები 53 923

● სხვა ხარჯები 1554 586

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 343 819

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და ადმინისტრაციული მართვის ოპტიმიზაციის''ფარგლებში გაწეული 

ხარჯები

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო  

დაწესებულებების ,,სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის'' ფარგლებში, 

შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის  გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია 

სტუდენტებს''ფარგლებში და ,,ზვიად გამსახურდიას სახელობის'' პრეზიდენტის ფონდის 

ფარგლებში გაწეული ხარჯები
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წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი №4, დანართი№7 

 

დადგენილება №113/2017 

16 ოქტომბერი, 2017 

 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 

ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 

61-ე მუხლის პირველი, მე-3, მე-6 და მე-7 ნაწილების, 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 „შ“ 

ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 

დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის 

პირველი პუნქტის „ხ“ ქვეპუნქტის, თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 16 

ოქტომბრის №20 სხდომის ოქმისა  და თსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

2017 წლის 13 ოქტომბრის №18192/10 წერილის  საფუძველზე, 

 

აკადემიური საბჭო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (დანართი №1). 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 დეკემბრის 

№118/2012 დადგენილება. 

3. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების ძალაში შესვლასთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს არა უგვიანეს 2017 

წლის 15 დეკემბრისა. 

4. აღნიშნული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ – ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობით საბჭოს. 

5. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს 

კანცელარიას. 



                                                                                                                                                                                              2 
 

6. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: 

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6). 

7. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გარდა 

დადგენილების პირველი და მე-2 პუნქტებისა. 

8. დადგენილების პირველი და მე-2 პუნქტები ძალაში შედის 2017 წლის 15 დეკემბერს. 

 

 

გიორგი შარვაშიძე  

რექტორი 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე 

 

 

 

დანართი №1 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  

დებულება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

 

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში – ,,უნივერსიტეტი“) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (შემდგომში – 

,,სამსახური“) არის უნივერსიტეტის მართვის ორგანო. 

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, 

უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა და 

წინამდებარე დებულებით. 

3. სამსახურის დებულებას იღებს უნივერსიტეტის აკადემიური  საბჭო და ამტკიცებს 

წარმომადგენლობითი საბჭო. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები 

 

1. სამსახურის საქმიანობის სფერო და ძირითადი ამოცანებია: 

ა) უნივერსიტეტში სწავლებისა და კვლევის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა;  

ბ) უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შეფასება; 
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გ) რეკომენდაციების შემუშავება უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი 

საქმიანობის სრულყოფის მიზნით; 

დ) ავტორიზაციისა და  აკრედიტაციისთვის თვითშეფასების პროცესის ორგანიზება; 

ე) სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის 

ხელშეწყობა; 

ვ)  საერთაშორისო  თანამშრომლობის  და  საერთო  ევროპულ  საგანმანათლებლო 

სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 

2. სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:  

ა) უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი 

პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასება ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა და გარე პროცედურების საშუალებით, აკადემიურ და 

სამეცნიერო პერსონალთან, სტუდენტებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობით შემუშავებული წესის/წესების შესაბამისად;  

ბ) სწავლების ხარისხის ამაღლება სწავლის, სწავლებისა და შეფასების, აგრეთვე 

კვლევის თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და სხვ.) 

დანერგვის ხელშეწყობით და ავტორიზაციის/აკრედიტაციის პროცესისათვის 

თვითშეფასების მომზადებით; 

გ) სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის შემუშავება 

აკადემიურ და სამეცნიერო პერსონალთან თანამშრომლობით და მისი 

დასამტკიცებლად წარდგენა აკადემიური საბჭოსთვის;  

დ) უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის შიდა შეფასების წესის შემუშავება სამეცნიერო-კვლევით 

ერთეულებთან თანამშრომლობით, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასების 

საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე (შეფასების პროცესში უცხოელ 

შემფასებელთა შესაძლო მონაწილეობა, სამეცნიერო ბიბლიომეტრიკის სხვადასხვა 

ფორმის გამოყენება და სხვ.); 

ე) უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის შიდა შეფასების წესის აკადემიური საბჭოსთვის 

დასამტკიცებლად წარდგენა;  

ვ) კავშირების დამყარება და თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის 

კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის 

მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად; 

ზ) უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხის მაჩვენებელთა შესახებ მონაცემთა ბაზის 

შექმნისა და განახლების უზრუნველყოფა;  

თ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებისათვის ხარისხის 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ნორმატიული მოთხოვნების, ასევე, მასში 

განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება; 
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ი) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებიდან ამ სფეროს 

მიკუთვნებულ საკითხებზე ინფორმაციის მიღება, შემდგომი დამუშავება და მონაცემთა 

ბაზაში ასახვა;  

კ) უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის, სტუდენტების 

მხარდაჭერის სერვისების, პერსონალის მართვის, კვლევების, განვითარებისა და სხვა 

შემოქმედებითი საქმიანობის, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური 

რესურსების შესაბამისობის დადგენა ავტორიზაციის სტანდარტებთან უნივერსიტეტის 

შესაბამის სტრუქტურებთან, პასუხისმგებელ პირებთან და დაინტერესებულ 

მხარეებთან თანამშრომლობით; 

ლ) უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის დადგენა 

ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტებთან უნივერსიტეტის შესაბამის 

სტრუქტურებთან, პასუხისმგებელ პირებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობით; 

მ) აკადემიური პერსონალის ტექნიკური მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამების 

ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის 

პროცესში; 

ნ) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, 

სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების 

ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის კრიტერიუმებისა და 

ინდიკატორების შემუშავება, მათი ტექნიკური მონიტორინგის და აკადემიური 

ექსპერტიზის უზრუნველყოფა ქართველ და უცხოელ ექსპერტთა მონაწილეობით;  

ო) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის, სამაგისტრო, 

სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

შეფასების წესის შემუშავება და შეფასების პროცესის განხორციელება  დაინტერესებულ 

მხარეებთან თანამშრომლობით; 

პ) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის, სამაგისტრო, 

სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების ანალიზი 

დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან მიმართებაში; 

ჟ) რეკომენდაციების წარდგენა საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხელმძღვანელებისთვის (კოორდინატორებისთვის), აგრეთვე ფაკულტეტების და 

აკადემიური საბჭოებისთვის პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის, სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფის მიზნით; 

რ) სტუდენტების, აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 

გამოკითხვის კითხვარების შემუშავება, გამოკითხვის ორგანიზება, გამოკითხვის 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება გამოვლენილი 

პრობლემების მოგვარების მიზნით;  
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ს) ადმინისტრაციული/დამხმარე/აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების 

მიზნით გამოკითხვის ორგანიზება, გამოკითხვის შედეგების დამუშავება, შედეგების  

გაცნობა შესაბამისი სტრუქტურებისათვის, შეფასების შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება ფაკულტეტებისა და უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციისათვის მათი საქმიანობის შემდგომ სრულყოფასთან დაკავშირებით; 

ტ) სტუდენტების   კრედიტების   აღიარებასთან   დაკავშირებული   წერილობითი 

მომართვების განხილვა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება ფაკულტეტების 

ადმინისტრაციის მიმართ; 

უ) უმაღლესი  განათლების  დამადასტურებელი  სახელმწიფო  დოკუმენტის  - 

დიპლომის დანართის შევსების წესის შემუშავებასა და უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულთა დიპლომის დანართის შედგენისა და მომზადების პროცესში 

მონაწილეობა; 

ფ) კონფერენციების,  ტრენინგების,  სემინარების,  საკონსულტაციო  და საინფორმაციო     

შეხვედრების ორგანიზება უნივერსიტეტის აკადემიური, სამეცნიერო და  

ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ავტორიზაციასთან და აკრედიტაციასთან 

დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე; 

ქ) მსოფლიოს სხვადასხვა საუნივერსიტეტო რანჟირების სისტემაში უნივერსიტეტის 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის შესაბამის სტრუქტურებთან და 

პასუხისმგებელ პირებთან თანამშრომლობით; 

ღ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციური საქმიანობის 

განმსაზღვრელი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის შემუშავება; 

ყ) აკადემიური საბჭოს დადგენილებების და რექტორის სამართლებრივი აქტების 

პროექტების მომზადება სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში; 

შ) მონაწილეობა სასწავლო პროცესთან, სამეცნიერო კვლევებთან, ავტორიზაციასა და 

აკრედიტაციასთან დაკავშირებული უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების 

პროექტების შემუშავების პროცესში; 

ჩ) უნივერსიტეტის წესდებით, რექტორის სამართლებრივი აქტებით, აკადემიური 

საბჭოს დადგენილებებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

2. სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს ფაკულტეტების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურების საქმიანობის კოორდინირებით. უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავისი საქმიანობით ანგარიშვალდებულია 

აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე.  

 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა 

 

1. სამსახური არის უნივერსიტეტის მართვის ორგანო, რომელსაც ხელმძღვანელობს 

სამსახურის უფროსი. სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება.   
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2. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს ამტკიცებს 

წარმომადგენლობითი საბჭო აკადემიური საბჭოს წარდგინებით. უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი მტკიცდება 4 წლის ვადით. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელისთვის წასაყენებელ 

მოთხოვნებს განსაზღვრავს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო.  

3.    სამსახურის უფროსი არის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი. 

4. განყოფილებების უფროსებსა და თანამშრომლებს თანამდებობებზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, სამსახურის 

უფროსის წარდგინებით.  

5. სამსახურის უფროსის დროებით არყოფნის შემთხვევაში (შვებულება, მივლინება, 

ავადმყოფობა, დროებით 2 დღეზე მეტი ვადით არყოფნა) მის მოვალეობას ასრულებს 

ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დავალებით 

სამსახურის უფროსის წარდგინების საფუძველზე.   

6. სამსახური შედგება შემდეგი განყოფილებებისაგან:  

ა) ინსტიტუციური განვითარებისა და ავტორიზაციის განყოფილება;  

ბ) აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასების განყოფილება.  

7. უნივერსიტეტის საშტატო განრიგით სამსახურისათვის განსაზღვრული 

თანამდებობებია: სამსახურის უფროსი, სამსახურის განყოფილების უფროსი, 

სამსახურის  მთავარი სპეციალისტი, სამსახურის უფროსი სპეციალისტი. 

 

მუხლი 4. სამსახურის ხელმძღვანელობა 

 

1. სამსახურის უფროსი: 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას უნივერსიტეტის წესდებისა და სამსახურის 

დებულების შესაბამისად; 

ბ) გამოსცემს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციური 

საქმიანობის განმსაზღვრელ ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას;  

გ)   წარმოადგენს სამსახურს დაკისრებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას  

და  პასუხისმგებელია  სამსახურზე  დაკისრებული  ფუნქციებისა და ამოცანების 

შესრულებაზე; 

დ)  ანაწილებს  მოვალეობებს  სამსახურის  თანამშრომლებს  შორის,  აძლევს  მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

ე) ხელმძღვანელობს სამსახურის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების 

შემუშავებასა და მათ შესრულებას; 

ვ) სამსახურის შიდა სტრუქტურის, შტატების, სამსახურის თანამშრომელთა 

წახალისების ან დისციპლინური (ან სხვა სახის) გადაცდომისას   პასუხისმგებლობის 

დაკისრების შესახებ წარუდგენს წინადადებებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელს; 
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ზ)  უფლებამოსილია  მონაწილეობა  მიიღოს  საერთაშორისო  გაცვლითი პროგრამების 

მონაწილე სტუდენტების შერჩევის პროცესში; 

თ)    წარმოადგენს    სამსახურს    უნივერსიტეტის    სხვა    მართვის    ორგანოებთან, 

ფაკულტეტებთან და სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან, ხოლო თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში, უნივერსიტეტის რექტორთან შეთანხმებით წარმოადგენს უნივერსიტეტს 

მესამე პირებთან ურთიერთობისას; 

ი) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ სამართლებრივ 

აქტს - ბრძანებას; 

კ) ახორციელებს უნივერსიტეტის წესდებით, ამ დებულებით და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. განყოფილების უფროსი: 

ა)    ხელმძღვანელობს და წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს განყოფილების თანამშრომლებს შორის, სამსახურის 

უფროსის მითითებების შესაბამისად, განსაზღვრავს და აძლევს დავალებებს; 

გ) აკონტროლებს განყოფილების თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაოს 

ხარისხს; 

დ) ხელს აწერს განყოფილებაში მომზადებულ დოკუმენტებს; 

ე) ამზადებს განყოფილების საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს და წარუდგენს 

სამსახურის უფროსს; 

ვ)  ორგანიზებას უწევს განყოფილებისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას, 

რისთვისაც სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის თვალსაზრისით; 

ზ) პასუხისმგებელია განყოფილების საქმიანობის კანონიერებასა და ეფექტიანობაზე; 

თ) სამსახურის უფროსის წარდგინებით ასრულებს მის მოვალეობას.  

 

მუხლი 5. ინსტიტუციური განვითარებისა და ავტორიზაციის განყოფილება   

 

ინსტიტუციური განვითარებისა და ავტორიზაციის განყოფილების ფუნქციებია: 

 

ა) მონაწილეობა უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, 

აგრეთვე მისი პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის შეფასების პროცესში 

განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში;  

ბ) სწავლების ხარისხის ამაღლების პროცესში მონაწილეობა ავტორიზაციის 

პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებით; 

გ) მონაწილეობა სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის 

შემუშავების პროცესში განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 
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დ) მონაწილეობა უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შიდა შეფასების წესის შემუშავების პროცესში 

განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 

ე) თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე 

კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად 

განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 

ვ) მონაწილეობა უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხის მაჩვენებელთა შესახებ 

მონაცემთა ბაზის შექმნისა და განახლების პროცესში განყოფილების კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

ზ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებისათვის ავტორიზაციის 

შესახებ ნორმატიული მოთხოვნების, ასევე, მასში განხორციელებული ცვლილებების 

თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება; 

თ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებიდან ავტორიზაციასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის მიღება შემდგომი დამუშავებისა და 

მონაცემთა ბაზაში მათი ასახვის მიზნით; 

ი) მონაწილეობა სასწავლო პროცესთან, სამეცნიერო კვლევებთან, ავტორიზაციასთან 

დაკავშირებული უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავების 

პროცესში; 

კ) უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის, სტუდენტების 

მხარდაჭერის სერვისების, პერსონალის მართვის, კვლევების, განვითარებისა და სხვა 

შემოქმედებითი საქმიანობის, მატერიალური, საინფორმაციო  და ფინანსური 

რესურსების შესაბამისობის დადგენის პროცესში მონაწილეობა ავტორიზაციის 

სტანდარტებთან უნივერსიტეტის შესაბამის სტრუქტურებთან, პასუხისმგებელ 

პირებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით; 

ლ) უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის დადგენის 

პროცესში მონაწილეობა ავტორიზაციის სტანდარტებთან უნივერსიტეტის შესაბამის 

სტრუქტურებთან, პასუხისმგებელ პირებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობით; 

მ) აკადემიური პერსონალის ტექნიკური მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამების 

ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის პროცესში; 

ნ) კონფერენციების,  ტრენინგების,  სემინარების,  საკონსულტაციო  და საინფორმაციო     

შეხვედრების  ორგანიზება  უნივერსიტეტის   აკადემიური და  ადმინისტრაციული 

პერსონალისთვის ავტორიზაციასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე; 

ო) აკადემიური საბჭოს დადგენილებების და რექტორის სამართლებრივი აქტების 

პროექტების მომზადება განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 
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პ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციური საქმიანობის 

განმსაზღვრელი ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის შემუშავების პროცესში 

მონაწილეობა განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 

ჟ) მსოფლიოს სხვადასხვა საუნივერსიტეტო რანჟირების სისტემაში უნივერსიტეტის 

მონაწილეობის უზრუნველყოფის პროცესში მონაწილეობა უნივერსიტეტის შესაბამის 

სტრუქტურებთან და პასუხისმგებელ პირებთან თანამშრომლობით; 

რ) უნივერსიტეტის წესდებით, რექტორის სამართლებრივი აქტებით, აკადემიური 

საბჭოს დადგენილებებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

 

მუხლი 6. აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასების განყოფილება  

 

აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასების განყოფილების ფუნქციებია:  

ა) მონაწილეობა უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, 

აგრეთვე მისი პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის შეფასების პროცესში 

განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში;  

ბ) სწავლების ხარისხის ამაღლების პროცესში მონაწილეობა სწავლის, სწავლებისა და 

შეფასების, აგრეთვე კვლევის თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო 

სისტემა და სხვ.) დანერგვის ხელშეწყობით და აკრედიტაციის პროცესისათვის 

თვითშეფასების მომზადებით; 

გ) მონაწილეობა სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის 

შემუშავების პროცესში განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 

დ) თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის 

გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 

ჩამოსაყალიბებლად განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 

ე) მონაწილეობა უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხის მაჩვენებელთა შესახებ 

მონაცემთა ბაზის შექმნისა და განახლების პროცესში განყოფილების კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

ვ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებისათვის აკრედიტაციის 

შესახებ ნორმატიული მოთხოვნების, ასევე, მასში განხორციელებული ცვლილებების 

თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება; 

ზ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებიდან აკრედიტაციასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის მიღება შემდგომი დამუშავებისა და 

მონაცემთა ბაზაში მათი ასახვის მიზნით; 

თ) საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის 

დადგენის პროცესში მონაწილეობა; 
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ი) აკადემიური პერსონალის ტექნიკური მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის პროცესში; 

კ) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, 

სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების 

ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის კრიტერიუმებისა და 

ინდიკატორების შემუშავება; 

ლ) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, 

სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების 

სისტემატური ტექნიკური მონიტორინგის ორგანიზება შემუშავებული 

კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების საფუძველზე; 

მ) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის, სამაგისტრო, 

სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების პერიოდული 

აკადემიური (მათ შორის საერთაშორისო) ექსპერტიზის ორგანიზება ქართველ და 

უცხოელ ექსპერტებთან თანამშრომლობით; 

ნ) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის, სამაგისტრო, 

სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

შეფასების წესის შემუშავება და მათი შეფასება დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობით; 

ო) პროფესიული, საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის, სამაგისტრო, 

სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების ანალიზი 

დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან მიმართებაში; 

პ) რეკომენდაციების წარდგენა საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხელმძღვანელებისთვის (კოორდინატორებისთვის) პროფესიული, საბაკალავრო, 

დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი 

განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფის მიზნით; 

ჟ) საგანმანათლებლო პროგრამების ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური 

ექსპერტიზის  გარე  შეფასების  განმახორციელებელი უფლებამოსილი დაწესებულების  

შესაბამისი  სტრუქტურული  ერთეულის  რეკომენდაციების შედეგად, უნივერსიტეტის 

ფაკულტეტებისა და აკადემიური საბჭოსთვის რეკომენდაციების წარდგენა  

საგანამანათლებლო პროგრამების შემდგომი სრულყოფის მიზნით გასატარებელ 

ღონისძიებათა თაობაზე; 

რ) სტუდენტების გამოკითხვის კითხვარების შემუშავება;  

ს) სტუდენტების სისტემატური გამოკითხვა, გამოკითხვის შედეგების დამუშავება და 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება; 

ტ) სტუდენტთა შეფასებების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების, აკადემიური საბჭოს წინაშე სასწავლო პროცესში 

არსებული პრობლემების მოგვარების მიზნით; 
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უ) ადმინისტრაციული/დამხმარე/აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების 

კითხვარის შემუშავება; 

ფ) ადმინისტრაციული/დამხმარე/აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების 

მიზნით გამოკითხვის ორგანიზება, გამოკითხვის შედეგების დამუშავება,  შედეგების  

გაცნობა შესაბამისი სტრუქტურებისათვის, შეფასების შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება უნივერსიტეტის ფაკულტეტებისა და 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისათვის მათი საქმიანობის შემდგომ სრულყოფასთან 

დაკავშირებით; 

ქ) სტუდენტების   კრედიტების   აღიარებასთან   დაკავშირებული   წერილობითი 

მომართვების განხილვა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება ფაკულტეტების 

ადმინისტრაციის მიმართ; 

ღ) უმაღლესი  განათლების  დამადასტურებელი  სახელმწიფო  დოკუმენტის  - 

დიპლომის დანართის შევსების წესის შემუშავებასა და უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულთა დიპლომის დანართის შედგენისა და მომზადების პროცესში 

მონაწილეობა; 

ყ) კონფერენციების,  ტრენინგების,  სემინარების,  საკონსულტაციო  და საინფორმაციო     

შეხვედრების  ორგანიზება    უნივერსიტეტის  აკადემიური  და ადმინისტრაციული 

პერსონალისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, აკრედიტაციასთან 

დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე; 

შ) აკადემიური საბჭოს დადგენილებების და რექტორის სამართლებრივი აქტების 

პროექტების მომზადება განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 

ჩ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციური საქმიანობის 

განმსაზღვრელი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის შემუშავების პროცესში 

მონაწილეობა განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში; 

ც) აკრედიტაციასთან დაკავშირებული უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების 

პროექტების შემუშავების პროცესში მონაწილეობა;   

ძ) უნივერსიტეტის წესდებით, რექტორის სამართლებრივი აქტებით, აკადემიური 

საბჭოს დადგენილებებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

მუხლი 7. სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

 

სამსახურის    რეორგანიზაცია    და    ლიკვიდაცია    ხორციელდება    საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 8. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 

 

დებულებაში      ცვლილებებისა      და      დამატებების      შეტანა      ხორციელდება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

www.tsu.edu.ge



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის

დებულების ახალი რედაქცია

თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

ირინე დარჩია

20. 10. 2017

თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის

დებულების ახალი რედაქცია

თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

ირინე დარჩია

20. 10. 2017



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (1)

თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოქმედი
დებულება - 2012 წლის 10დეკემბერი, აკადემიური საბჭოს
N 118დადგენილება;

 ცვლილებები თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მოქმედ დებულებაში - 2013 წლის 21
ოქტომბერი, აკადემიური საბჭოს N 116დადგენილება;

 სსიპ-ის სტატუსთან შეუსაბამო ჩანაწერი: „სამსახურის
უფროსს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და
ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი“.

თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოქმედი
დებულება - 2012 წლის 10დეკემბერი, აკადემიური საბჭოს
N 118დადგენილება;

 ცვლილებები თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მოქმედ დებულებაში - 2013 წლის 21
ოქტომბერი, აკადემიური საბჭოს N 116დადგენილება;

 სსიპ-ის სტატუსთან შეუსაბამო ჩანაწერი: „სამსახურის
უფროსს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და
ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი“.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (2)

 ცვლილებები საქართველოს კანონში უმაღლესი განათლების
შესახებ- 2016 წ.;

 ავტორიზაციის სამი სტანდარტი: საგანმანათლებლო პროგრამები,
ადამიანური რესურსები, მატერიალური რესურსები;

 ავტორიზაციის შვიდი სტანდარტი:
ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია და
სტრატეგიული განვითარება;
ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციული
სტრუქტურა და მართვა;
გ) საგანმანათლებლო პროგრამები;
დ)უმაღლესი საგანმანათლებლოდაწესებულების პერსონალი;
ე) სტუდენტებიდა მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები;
ვ) კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა;
ზ) მატერიალური, საინფორმაციოდა ფინანსური რესურსები.

 ცვლილებები საქართველოს კანონში უმაღლესი განათლების
შესახებ- 2016 წ.;

 ავტორიზაციის სამი სტანდარტი: საგანმანათლებლო პროგრამები,
ადამიანური რესურსები, მატერიალური რესურსები;

 ავტორიზაციის შვიდი სტანდარტი:
ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია და
სტრატეგიული განვითარება;
ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციული
სტრუქტურა და მართვა;
გ) საგანმანათლებლო პროგრამები;
დ)უმაღლესი საგანმანათლებლოდაწესებულების პერსონალი;
ე) სტუდენტებიდა მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები;
ვ) კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა;
ზ) მატერიალური, საინფორმაციოდა ფინანსური რესურსები.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (2)

 ცვლილებები ავტორიზაციის დებულებაში;

 საკანონმდებლო ცვლილებების ასახვა სამსახურის
დებულებაში;

 უნივერსიტეტს ავტორიზაციის ვადა: 2012-2018;

 თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის ვადა: 2018 წლის
თებერვალი;

 უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და ხარისხის სამსახურის
ძირითადი გამოწვევა: ავტორიზაციის განახლებული
სტანდარტების დაკმაყოფილება.

 ცვლილებები ავტორიზაციის დებულებაში;

 საკანონმდებლო ცვლილებების ასახვა სამსახურის
დებულებაში;

 უნივერსიტეტს ავტორიზაციის ვადა: 2012-2018;

 თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის ვადა: 2018 წლის
თებერვალი;

 უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და ხარისხის სამსახურის
ძირითადი გამოწვევა: ავტორიზაციის განახლებული
სტანდარტების დაკმაყოფილება.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (3)

 უნივერსიტეტში მოქმედი 238 პროგრამა;

 ეტაპობრივი განახლება-მოდერნიზაცია;

 ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;

 პროგრამების შედარება დასავლურ გამოცდილებასთან;

 პროგრამების შემუშავება დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობით - ეს პროცესი ვეღარ იქნება დამოკიდებული
მხოლოდ პროგრამის ხელმძღვანელზე, მასში აქტიურად
იქნებიან ჩართულები არა მხოლოდ აკადემიური, არამედ
სამეცნიერო პერსონალის წარმომადგენლები, დამსაქმებლები,
სტუდენტებიდა კურსდამთავრებულები.

 უნივერსიტეტში მოქმედი 238 პროგრამა;

 ეტაპობრივი განახლება-მოდერნიზაცია;

 ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;

 პროგრამების შედარება დასავლურ გამოცდილებასთან;

 პროგრამების შემუშავება დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობით - ეს პროცესი ვეღარ იქნება დამოკიდებული
მხოლოდ პროგრამის ხელმძღვანელზე, მასში აქტიურად
იქნებიან ჩართულები არა მხოლოდ აკადემიური, არამედ
სამეცნიერო პერსონალის წარმომადგენლები, დამსაქმებლები,
სტუდენტებიდა კურსდამთავრებულები.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (4)

 2017 წელს საქართველოს კანონში შესული ცვლილება -
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე უცხოელი
ექსპერტი;

 ავტორიზაციის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია - ახალი
გამოწვევა ხარისხის სამსახურისთვის: დოკუმენტაციის
მომზადება და ექსპერტებთან კომუნიკაცია არა მხოლოდ
ქართულად, არამედ უცხოურ ენაზეც;

 უცხოელი ექსპერტების ჩართულობა უცხოენოვანი
პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში - ურბანისტიკა,
მათემატიკა, საერთაშორისო და შედარებითი განათლება.

 2017 წელს საქართველოს კანონში შესული ცვლილება -
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე უცხოელი
ექსპერტი;

 ავტორიზაციის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია - ახალი
გამოწვევა ხარისხის სამსახურისთვის: დოკუმენტაციის
მომზადება და ექსპერტებთან კომუნიკაცია არა მხოლოდ
ქართულად, არამედ უცხოურ ენაზეც;

 უცხოელი ექსპერტების ჩართულობა უცხოენოვანი
პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში - ურბანისტიკა,
მათემატიკა, საერთაშორისო და შედარებითი განათლება.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (5)

 სტუდენტების გამოკითხვა - ვალდებულება, რომელიც
ჯეროვნად არ სრულდება;

 საფუძვლები: კანონმდებლობა, უნივერსიტეტის წესდება
და სამსახურის დებულება;

 საჭიროება: პერსონალის, დამსაქმებლების,
კურსდამთავრებულების და ა.შ. გამოკითხვა.

 სტუდენტების გამოკითხვა - ვალდებულება, რომელიც
ჯეროვნად არ სრულდება;

 საფუძვლები: კანონმდებლობა, უნივერსიტეტის წესდება
და სამსახურის დებულება;

 საჭიროება: პერსონალის, დამსაქმებლების,
კურსდამთავრებულების და ა.შ. გამოკითხვა.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (6)

 2015 წლიდან უნივერსიტეტის მონაწილეობა მსოფლიოს
საუნივერსიტეტო რანჟირებების პროცესში;

 პასუხისმგებელი სტრუქტურა/პირი:

2015 წ. - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური;
2016 წ. - მოწვეული პირი;

 რატომ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური? - ხარისხის
სამსახურის საქმიანობაში რანჟირებების სისტემების
ხარისხობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინება.

 2015 წლიდან უნივერსიტეტის მონაწილეობა მსოფლიოს
საუნივერსიტეტო რანჟირებების პროცესში;

 პასუხისმგებელი სტრუქტურა/პირი:

2015 წ. - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური;
2016 წ. - მოწვეული პირი;

 რატომ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური? - ხარისხის
სამსახურის საქმიანობაში რანჟირებების სისტემების
ხარისხობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინება.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (7)

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში
გამოვლენილი სერიოზული პრობლემები;

 სამაგისტრო პროგრამა „ადგილობრივი თვითმმართველობა და
განვითარების კვლევები“ - არ მიენიჭა აკრედიტაცია;

 საერთაშორისო და შედარებითი განათლების სადოქტორო
პროგრამა - აკრედიტაციის მოქმედი 5 სტანდარტიდან ვერც ერთს
ვერ აკმაყოფილებს;

 ურბანისტიკა - ერთ სტანდარტს აკმაყოფილებს, სამს -
ნაწილობრივ, ერთს - არ აკმაყოფილებს;

 მათემატიკა - ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ერთ სტანდარტს.

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში
გამოვლენილი სერიოზული პრობლემები;

 სამაგისტრო პროგრამა „ადგილობრივი თვითმმართველობა და
განვითარების კვლევები“ - არ მიენიჭა აკრედიტაცია;

 საერთაშორისო და შედარებითი განათლების სადოქტორო
პროგრამა - აკრედიტაციის მოქმედი 5 სტანდარტიდან ვერც ერთს
ვერ აკმაყოფილებს;

 ურბანისტიკა - ერთ სტანდარტს აკმაყოფილებს, სამს -
ნაწილობრივ, ერთს - არ აკმაყოფილებს;

 მათემატიკა - ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ერთ სტანდარტს.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 აუცილებლობა:

სამსახურის წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევების
ეფექტური მართვა;

 გამოწვევები:

 ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები,
 ავტორიზაციის ინტერნაციონალიზაცია,
 უნივერსიტეტის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და
საერთაშორისო რეიტინგებში თსუ-ს პოზიცია,

 სტუდენტთა და სხვა დაინტერესებული მხარების
გამოკითხვები.

 აუცილებლობა:

სამსახურის წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევების
ეფექტური მართვა;

 გამოწვევები:

 ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები,
 ავტორიზაციის ინტერნაციონალიზაცია,
 უნივერსიტეტის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და
საერთაშორისო რეიტინგებში თსუ-ს პოზიცია,

 სტუდენტთა და სხვა დაინტერესებული მხარების
გამოკითხვები.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 როდესაც იცვლება ამა თუ იმ სტრუქტურული ერთეულის
საქმიანობის განმსაზღვრელი საკანონმდებლო ჩარჩო და
როდესაც ესა თუ ის სტრუქტურა ჯეროვნად ვერ ასრულებს
მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, აუცილებელია მის
საქმიანობაში გარკვეული ცვლილებები.

 ცვლილებები, ჩვეულებრივ, ხორციელდება სამი
მიმართულებით:

1) ცვლილებები სტრუქტურის ფუნქციებში;
2) ცვლილებები თავად სტრუქტურაში;
3) ცვლილებები თანამშრომლების მიმართ წაყენებულ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში.

 როდესაც იცვლება ამა თუ იმ სტრუქტურული ერთეულის
საქმიანობის განმსაზღვრელი საკანონმდებლო ჩარჩო და
როდესაც ესა თუ ის სტრუქტურა ჯეროვნად ვერ ასრულებს
მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, აუცილებელია მის
საქმიანობაში გარკვეული ცვლილებები.

 ცვლილებები, ჩვეულებრივ, ხორციელდება სამი
მიმართულებით:

1) ცვლილებები სტრუქტურის ფუნქციებში;
2) ცვლილებები თავად სტრუქტურაში;
3) ცვლილებები თანამშრომლების მიმართ წაყენებულ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 ცვლილებებზე პასუხისმგებელი პირი - სამსახურის
ხელმძღვანელი;

 ცვლილებების საფუძვლები:

 უნივერსიტეტის სტრატეგიული პრიორიტეტები;
 ხარისხის სამსახურის წინაშე არსებული 4 ძირითადი
გამოწვევა;

 უნივერსიტეტის ბიუჯეტი და მისი ფინანსური
შესაძლებლობები.

 ცვლილებებზე პასუხისმგებელი პირი - სამსახურის
ხელმძღვანელი;

 ცვლილებების საფუძვლები:

 უნივერსიტეტის სტრატეგიული პრიორიტეტები;
 ხარისხის სამსახურის წინაშე არსებული 4 ძირითადი
გამოწვევა;

 უნივერსიტეტის ბიუჯეტი და მისი ფინანსური
შესაძლებლობები.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 შემოთავაზება - 2 განყოფილება:

1) ავტორიზაციის და ინსტიტუციური განვითარების,
2) აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასების.

 ხარისხის სამსახური უფრო ეფექტურად გაუმკლავდება
ამოცანებს;

 ფუნქციების კონცენტრირება მოხდება ორი ძირითადი
მიმართულებით, რაც საშუალებას მოგვცემს, პარალელურ
რეჟიმში უფრო მეტ ამოცანას გავართვათ თავი;

 ხარისხის სამსახურის უფროსს ეყოლება ორი დასაყრდენი,
რომლებიც ოპერაციულ დონეზე უფრო ეფექტურად
გაუძღვებიან პროცესებს.

 შემოთავაზება - 2 განყოფილება:

1) ავტორიზაციის და ინსტიტუციური განვითარების,
2) აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასების.

 ხარისხის სამსახური უფრო ეფექტურად გაუმკლავდება
ამოცანებს;

 ფუნქციების კონცენტრირება მოხდება ორი ძირითადი
მიმართულებით, რაც საშუალებას მოგვცემს, პარალელურ
რეჟიმში უფრო მეტ ამოცანას გავართვათ თავი;

 ხარისხის სამსახურის უფროსს ეყოლება ორი დასაყრდენი,
რომლებიც ოპერაციულ დონეზე უფრო ეფექტურად
გაუძღვებიან პროცესებს.



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 დღევანდელი სტრუქტურა: ხარისხის სამსახურის უფროსი, მისი
მოადგილე (შტატის დამატების საფუძველი: პროფესიული
განათლების მიმართულებით სამსახურის უფროსის მხარდაჭერა);

 უნივერსიტეტის სტრატეგიული პრიორიტეტული - ხარისხიანი
განათლება;

 ხარისხიანი განათლების მიღწევის ერთ-ერთი გზა:
მოდერნიზებული პროცედურა ავტორიზაცია-აკრედიტაციის, რაც
თავის თავში მოიცავს როგორც პროფესიულ განათლებას, ისე
ბაკალავრიატს, მაგისტრატურას და დოქტორანტურას;

 ისმის კითხვა: რატომ არის საჭირო მოადგილე პროფესიული
განათლების მიმართულებით და არა, მაგალითად,
დოქტორანტურის, ავტორიზაციის ან აკრედიტაციის
მიმართულებით?

 დღევანდელი სტრუქტურა: ხარისხის სამსახურის უფროსი, მისი
მოადგილე (შტატის დამატების საფუძველი: პროფესიული
განათლების მიმართულებით სამსახურის უფროსის მხარდაჭერა);

 უნივერსიტეტის სტრატეგიული პრიორიტეტული - ხარისხიანი
განათლება;

 ხარისხიანი განათლების მიღწევის ერთ-ერთი გზა:
მოდერნიზებული პროცედურა ავტორიზაცია-აკრედიტაციის, რაც
თავის თავში მოიცავს როგორც პროფესიულ განათლებას, ისე
ბაკალავრიატს, მაგისტრატურას და დოქტორანტურას;

 ისმის კითხვა: რატომ არის საჭირო მოადგილე პროფესიული
განათლების მიმართულებით და არა, მაგალითად,
დოქტორანტურის, ავტორიზაციის ან აკრედიტაციის
მიმართულებით?



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 შესაძლო ვარიანტი: მოადგილის შტატის შენარჩუნება
განყოფილებების არსებობის პარალელურად (მისი
ფუნქციების არსებითი ცვლილებით);

 დაბრკოლება: უნივერსიტეტის ბიუჯეტი და ფინანსური
პრობლემები;

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ახალი
სტრუქტურის თავდაპირველი ვერსია: სამი განყოფილება
(თავდაპირველი ხედვა შეიცვალა კანცლერთან
კონსულტაციის შედეგად).

 შესაძლო ვარიანტი: მოადგილის შტატის შენარჩუნება
განყოფილებების არსებობის პარალელურად (მისი
ფუნქციების არსებითი ცვლილებით);

 დაბრკოლება: უნივერსიტეტის ბიუჯეტი და ფინანსური
პრობლემები;

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ახალი
სტრუქტურის თავდაპირველი ვერსია: სამი განყოფილება
(თავდაპირველი ხედვა შეიცვალა კანცლერთან
კონსულტაციის შედეგად).



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სამსახურის ფუნქციები:

 დაემატა: მუხლი 2.2-ის შემდეგი ქვეპუნქტები: ა), ბ), გ), დ),
ე), ვ), ზ),თ), ი), კ),ლ), მ), პ), ქ) (სულ: 14 ქვეპუნქტი);

 დაზუსტდა: მუხლი 2.2-ის შემდეგი ქვეპუნქტები: ნ), ო);

 უცვლელად გადმოვიდა: ჟ), რ), ს), ტ), უ), ფ), ღ), ყ), შ), ჩ)
(სულ: 10 ქვეპუნქტი).

სამსახურის ფუნქციები:

 დაემატა: მუხლი 2.2-ის შემდეგი ქვეპუნქტები: ა), ბ), გ), დ),
ე), ვ), ზ),თ), ი), კ),ლ), მ), პ), ქ) (სულ: 14 ქვეპუნქტი);

 დაზუსტდა: მუხლი 2.2-ის შემდეგი ქვეპუნქტები: ნ), ო);

 უცვლელად გადმოვიდა: ჟ), რ), ს), ტ), უ), ფ), ღ), ყ), შ), ჩ)
(სულ: 10 ქვეპუნქტი).



თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის შემოთავაზებული
საშტატო განრიგი (მხოლოდ ინფორმაციისთვის):

 სამსახურის უფროსი;
 განყოფილების უფროსი - 2 შტატი;
 მთავარი სპეციალისტი - 5 შტატი;
 უფროსი სპეციალისტი - 1 შტატი.

 თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ბიუჯეტი -
უცვლელი.

 თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის შემოთავაზებული
საშტატო განრიგი (მხოლოდ ინფორმაციისთვის):

 სამსახურის უფროსი;
 განყოფილების უფროსი - 2 შტატი;
 მთავარი სპეციალისტი - 5 შტატი;
 უფროსი სპეციალისტი - 1 შტატი.

 თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ბიუჯეტი -
უცვლელი.
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სსიპ –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს სპიკერს ბატონ კახაბერ ლორიას

ბატონო კახაბერ,

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წესდების 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ განიხილოთ 
უნივერსიტეტის ქვემოთ ჩამოთვლილ კორპუსებში არსებული 36 კვადრატული მეტრი 
ფართის, ვენდინგის (ელ. ვაჭრობის, მათ შორის ყავისა და სხვა ცხელი უალკოჰოლო 
სასმელების თითოეულ 2 კვ. მეტრის მქონე წერტილზე თითო აპარატის (როგორც ე.წ 
ვაჭრობის ისე ყავისა და სხვა ცხელი უალკოჰოლო სასმელების აპარატის)) აპარატების 
განთავსების მიზნით, 5 წლის ვადით იჯარის ფორმით გაცემის  საკითხი:

ა) ქ.თბილისი, ილია ჯავჭავაძის გამზირი N1, უნივერსიტეტის პირველი კორპუსში 
6 (ექვსი) მ2 ფართი -ნულოვან სართულზე (ოთხი კვადრატული მეტრი, ცალ-ცალკე ორ-
ორი კვ.მეტრი) და მეორე სართულზე (ორი კვადრატული მეტრი); ბ) ქ.თბილისი, ილია 
ჯავჭავაძის გამზირი N 3 ,უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში 6 (ექვსი )მ2 ფართი - ორ-ორი 
კვადრატული მეტრი ნულოვან, პირველ და მეორე სართულზე; გ) ქ.თბილისი, ილია 
ჯავჭავაძის გამზირი N36, უნივერსიტეტის მე-5 კორპუსში 4 (ოთხი)მ2 ფართი - ორ-ორი 
კვადრატული მეტრი, მეორე და მესამე სართულზე; დ) ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა 
N2 ,უნივერსიტეტის მე-10 (მაღლივი) კორპუსში 10მ2 ფართი-ორ-ორი კვადრატული 
მეტრი პირველ, მე-5 ,მე-7, მე-9, მე-11 სართულზე; ე) ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა 
N13, უნივერსიტეტის მე-11 (ბიოლოგების) კორპუსში 10მ2 ფართი-ორ-ორი კვადრატული 
მეტრი კორპუსის მინაშენში, პირველ, მე-3, მე-4 და მე-5 სართულზე - სულ  ჯამში 36 
კვადრატული მეტრი.

გთხოვთ, საკითხი შეიტანოთ წარმომადგენლობითი საბჭოს უახლოესი სხდომის 
დღის წესრიგში.

პატივისცემით,

ნუნუ ოვსიანიკოვა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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