
ბრძანება №:122/01-01  

17.09.2012 
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო კურსის 

სილაბუსში მითითებული ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის ჩამონათვლის შედგენის, 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში წარმოდგენის წესის დამტკიცებისა და ამ 

ლიტერატურით უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ 

 
,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 

პუნქტის ,,ა“ და ,,ს“ ქვეპუნქტებისა და მე-3 პუნქტის საფუძველზე, 

ვბრძანებ 

 
1. დამტკიცდეს წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართული „სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებული 

ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის ჩამონათვლის შედგენისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურში წარმოდგენის წესი“ (დანართი #1, დანართი #2). 
2. დაევალოთ ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსებს, „სასწავლო კურსის 

სილაბუსში მითითებული ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის ჩამონათვლის შედგენისა და 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში წარმოდგენის წესის“ მიხედვით შეადგინონ 

სილაბუსში მითითებული ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის ჩამონათვალი და წარადგინონ 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში. 
3. სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებული ლიტერატურის უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო 

ფონდებში არ არსებობის შემთხვევაში, სილაბუსის ავტორებმა უზრუნველყონ, საჭიროებისამებრ, ამ 

ლიტერატურის დროებით სარგებლობაში გადაცემა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისათვის, რათა 

უნივერსიტეტის მიერ მოხდეს მათი ასლების დამზადება და, საბიბლიოთეკო დოკუმენტის ფორმის 

მიცემის შემდგომ, მათი ჩართვა საბიბლიოთეკო ფონდში, სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომობის 

მიზნით. 
4. საბაკალავრო პროგრამების სასწავლო კურსის სილაბუსში ძირითად ლიტერატურად 

მისათითებელი სახელმძღვანელოს იმ ენაზე არ არსებობის შემთხვევაში, რომელ ენაზეც უნდა 

განხორციელდეს სასწავლო კურსის სწავლება, სილაბუსის შემდგენი პასაუხისმგებელი პირი 

ვალდებულია, მოამზადოს ლექციების კურსი და ნაბეჭდი და ელექტრონული სახით წარადგინოს 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 
5. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი ვალდებულია, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურში საგანმანათლებლო პროგრამასთან ერთად წარადგინოს 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან ცნობა იმის შესახებ, რომ სილაბუსებში მითითებული ძირითადი 

ლიტერატურა ინახება უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 
6. დაევალოთ საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს, 2012 წლის პირველ დეკემბრამდე 

შესაბამისობაში მოიყვანონ დამტკიცებული სილაბუსები წინამდებარე ბრძანებით დამტკიცებულ 

ნორმებთან. 
7. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურსა და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას. 
8. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლის დღიდან გაუქმდეს ,,სასწავლო კურსის სილაბუსში 

მითითებული ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის ჩამონათვლის შედგენის, უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში წარმოდგენის წესის დამტკიცებისა და ამ ლიტერატურით 

უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/orders/122_d1.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/orders/122_d2.pdf


შესახებ“ რექტორის 2011 წლის 29 ივნისის N62/01-01 და „სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებული 

ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის ჩამონათვლის შედგენის, უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურში წარმოდგენის წესის დამტკიცებისა და ამ ლიტერატურით 

უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 

წლის №62/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“ 2012 წლის 13 მარტის 40/01-

01 ბრძანებები. 
9.  წინამდებარე ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს 

უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და  ოპერაციების მართვის 

დეპარტამენტს. 
10. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გადაცემა შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულებისათვის. 
11.  ბრძანება ძალაშია  გამოცემისთანავე. 

 

 

 

 

 

 
რექტორი                                                                                       ალექსანდრე კვიტაშვილი 

 



 

 danarTi №1  

,,damtkicebulia“  

a(a)ip – ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universitetis  

reqtoris 2012 wlis 17 seqtembris   №122/010-01       brZanebiT  
 
 
 
saswavlo kursis silabusSi miTiTebuli ZiriTadi da damxmare literaturis 
CamonaTvlis Seqmnisa da universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxurSi 
warmodgenis wesi  

1. saswavlo kursis silabusSi miTiTebuli ZiriTadi da damxmare literaturis 

(ZiriTadi da damxmare saxelmZRvaneloebi, konspeqtebi da sxva saswavlo 

masala, romlis mixedviTac mimdinareobs swavla) CamonaTvali akrefili unda 

iyos erTi fontiT (silfaeni Sylfaen).  

2. fakultetebis xarisxis uzrunvelyofis samsaxurebma ZiriTadi da damxmare 
literaturis CamonaTvali universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxurSi 

waradginon nabeWdi da eleqtronuli formiT, saofise programa eqselSi (Excel) 

damzadebuli cxrilis saxiT (ix. danarTi  №2).  

3. anbanurad dalagebuli ZiriTadi da damxmare literaturis CamonaTvali 

dajgufebuli unda iyos enebis mixedviT;  

4. ZiriTadi literaturis siis Semdeg imave svetSi miTiTebuli unda iyos 

damxmare literaturis sia;  

5. ZiriTadi da damxmare literaturis CamonaTvali eqspertzis mizniT 
universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxurma waradginos universitetis 

biblioTekaSi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



danarTi  # 2  

„damtkicebulia“ 
a(a)ip - ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universitetis  

reqtoris  2012 wlis  17 seqtembris   # 122/01-01   brZanebiT 
 

 

saswavlo kursis silabusSi miTiTebuli ZiriTadi da damxmare literaturis 

CamonaTvlis warmodgena Semdegi formiT: 

 

danarTi N2 

cxrilis 
nimuSi 
saswavlo 
kursi 

# avtori (gvari, 

saxeli) 

saTauri 

(wyaro) 
gamocem. 
adgili 

gamomcemloba weli universitetis 
biblioTekis 
erTeulis 
Strixkodi 

  savaldebulo literatura     

1        

2        

  damxmare literatura     

3        
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