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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საგამომცემლო საბჭოს, ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოების და დარგობრივი 

სარედაქციო კოლეგიების 

დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

(ტექსტში შემდგომ - ,,უნივერსიტეტი” ან ,,თსუ”) სარედაქციო-საგამომცემლო 

საქმიანობის  სრულყოფის მიზნით იქმნება უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭო, 

ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოები და დარგობრივი სარედაქციო კოლეგიები.  

 

მუხლი 2. უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭო 

 

1. უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობა მტკიცდება რექტორის 

ბრძანებით 4 წლის ვადით.  

2. უნივერსიტეტის საგამომცემლო  საბჭოს თავმჯდომარეა რექტორი. რექტორი 

თავისი ბრძანებით ნიშნავს უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს მოადგილესა და 

მდივანს.   

3. უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭო: 

ა)  განიხილავს და ამტკიცებს უნივერსიტეტის წლიურ ბეჭდვით და ელექტრონულ 

საგამომცემლო გეგმას საგამომცემლო საქმიანობისათვის გამოყოფილი ფინანსური 

რესურსების ფარგლებში. გეგმაში ყოველწლიურად გათვალისწინებული უნდა იქნას 

სარეზერვო ფონდის მოცულობაც. 

ბ)  ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს წარდგინებით იღებს გადაწყვეტილებას 

სახელმძღვანელოს, დამხმარე სახელმძღვანელოს, საცნობარო და მეთოდური 

ლიტერატურისა და ლექციების კურსისათვის გრიფის (თსუ უნივერსიტეტის 

საგამომცემლო საბჭოს გადაწყვეტილებით გამოცემული ლიტერატურა) მინიჭებისა 

და ნაბეჭდი ან ელექტრონული სახით მათი უნივერსიტეტის გამომცემლობის 

გრიფით გამოცემის თაობაზე (საჭიროების შემთხვევაში აგზავნის (აბრუნებს) 

დამატებითი რეცენზირებისათვის); 

გ) ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს წარდგინებით იღებს გადაწყვეტილებას 

მონოგრაფიებისა და სხვა სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემის თაობაზე. 

საჭიროების შემთხვევაში აგზავნის (აბრუნებს) მათ დამატებითი რეცენ-

ზირებისათვის;  



დ)  ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს წარდგინებით იღებს გადაწყვეტილებას 

სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნის თაობაზე, უნივერსიტეტში 

დადგენილი წესის შესაბამისად; 

ე) იღებს გადაწყვეტილებას სპეციალური და საიუბილეო  გამოცემათა თაობაზე. 

4. უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭო სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრში 

ერთხელ მაინც ატარებს სხდომას, რომელიც ფორმდება ოქმის სახით. 

5. სხდომა უფლებამოსილია ჩატარდეს, თუ მას ესწრება წევრთა რაოდენობის ნახე-

ვარი მაინც. სხდომაზე თავმჯდომარის რაიმე მიზეზით გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაშისხდომას უძღვება საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.  

6. სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უბრალო უმრავლესობით. 

7. უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს წევრის მუშაობა აისახება მის წლიურ 

დატვირთვაში. 

 

მუხლი 3. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭო და დარგობრივი სარედაქციო კოლეგია  

 

1. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭო თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში  

განიხილავს ლიტერატურის გამოცემის საკითხს, იღებს გადაწყვეტილებას 

ლიტერატურის გამოცემის ან გამოცემაზე უარის თქმის შესახებ საგამომცემლო 

საქმიანობისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გამოყოფილი ფინანსური 

რესურსების ფარგლებში. 

2. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭო იქმნება საფაკულტეტო საბჭოს გადაწყვეტილე-

ბით.  

3. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს წევრები არიან: თავმჯდომარე, მოადგილე, 

მდივანი, წევრები.  

4. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს წევრი  შეიძლება იყოს ფაკულტეტის 

აკადემიური ან ადმინისტრაციული პერსონალი რომელსაც აქვს დოქტორის 

აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. 

5. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს თავმჯდომარეა ფაკულტეტის დეკანი.  

6. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობას წარადგენს დეკანი და 

ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო.  

7. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა 

სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. სხდომაზე თავმჯდომარის რაიმე მიზეზით 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში სხდომას უძღვება ფაკულტეტის საგამომცემლო 

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.  საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას დამსწრეთა 

ხმების უმრავლესობით. 

8. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭო ქმნის დარგობრივ სარედაქციო კოლეგიებს. 

დარგობრივი სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 

წევრს. კოლეგია თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს. 

9. დარგობრივი სარედაქციო კოლეგიების თავმჯდომარეები შედიან საფაკულტეტო  

საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობაში. 



10. დარგობრივი სარედაქციო კოლეგია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სრული 

შემადგენლობის ნახევარზე მეტი წევრი. კოლეგია იღებს გადაწყვეტილებას სრული 

შემადგენლობის ხმების უმრავლესობით; 

11. დარგობრივი სარედაქციო კოლეგია განიხილავს გამოსაცემად მომზადებულ 

მასალას და ამზადებს წინასწარ დასკვნას მისი შემდგომი მსვლელობის შესახებ. საჭი-

როების შემთხვევაში წარმოდგენილ მასალას აგზავნის რეცენზენტ(ებ)თან შესაბამისი 

დასკვნის მომზადების მიზნით. რეცენზირება უნდა იყოს ფარული. 

12. დარგობრივი სარედაქციო კოლეგია ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს  

განსახილველად წარუდგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: 

ა) გამოსაცემად წარმოდგენილი მასალის დასახელებას და მოკლე აღწერას; 

ბ) ავტორის (ავტორთა) CV-ს; 

გ) რეცენზიებს; 

დ) წინასწარ დასკვნას. 

13. სარედაქციო კოლეგიის წინასწარი დასკვნის საფუძველზე ფაკულტეტის 

საგამომცემლო საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს შემდეგი გადაწყვეტილებები: 

ა) წინასწარი დასკვნის დამტკიცების შესახებ; 

ბ) წინასწარი დასკვნის დამტკიცებაზე უარის თქმისა და შესაბამისი შენიშვნებით ან 

განმარტებებით სარედაქციო კოლეგიისათვის დაბრუნების თაობაზე. 

14. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭო საჭიროების შემთხვევაში ახდენს გამოსაცე-

მად წარმოდგენილი ლიტერტურის რანჟირებას მისთვის განსაზღვრული ლიმიტის 

ფარგლებში. 

15. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს, აგრეთვე დარგობრივი სარედაქციო კოლე-

გიის სხდომა ფორმდება სათანადო ოქმით.  

16.  ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭო ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს 

წინაშე. 

17. უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს წევრის მუშაობა აისახება მის წლიურ 

დატვირთვაში. 

 

მუხლი 4. გარდამავალი დებულებები 

 

უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი და დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეულები, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და გამომცემლობა 

თავისი სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემის ინიციატივის 

შემთხვევაში უშუალოდ მიმართავენ  უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს.  

 

მუხლი 5. დასკვნით დებულებები 

 

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
 


