ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #6

ქ. თბილისი

2012 წლის 29 ოქტომბერი

სხდომას ესწრებოდა წარმომადგენლობითი საბჭოს 25 წევრი: 1. გაგნიძე ინეზა 2.
თოდუა ნუგზარი 3. ჩაბაკაური გიორგი 4. ელიაშვილი მერაბი 5. თუთბერიძე ბეჟანი 6.
ომანაძე როლანდი 7. გუბაძე ვასილი 8. ჭლიკაძე გივი 9. კახიანი გიორგი 10.
კვერენჩხილაძე

გიორგი

მარგველიშვილი

11.

ვლადიმერი

ბენდელიანი
14.

ცინცაძე

ბექა

12.

პაპაშვილი

თამარი

13.

ნინო

15.

მაცაბერიძე

მალხაზი

16.

შამილიშვილი მანანა 17. წერეთელი მარი 18. ნახუცრიშვილი კონსტანტინე 19. ბარამიძე
ცირა 20. ბრაჭული ირაკლი 21. გელოვანი ნანი 22. ლორია კახაბერი 23. პაიჭაძე თამარი
24. ახლოური ბექა 25. ზივზივაძე ვახტანგი 26. ჯღამაძე უჩა 27. გაიპარაშვილი ზურაბი
(დანართი 1)
სხდომაზე დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრები:

1.

კვიტაშვილი ალექსანდრე

(რექტორი) 2. გაფრინდაშვილი ნანი 3. გერსამია მარიამი 4. შენგელაია ალექსანდრე 5.
ნადარაია ელიზბარი 6. სურგულაძე ნუგზარი 7. მარშავა ქეთევანი 8. თოდუა ფრიდონი
(დანართი 2)

დღის წესრიგი:
1. ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხი.
2.

„ა(ა)იპ

–

უნივერსიტეტის

ივანე

ჯავახიშვილის

იმიტაციური

სახელობის

მოდელირებისა

და

თბილისის
სწავლების

სახელმწიფო

ინტერაქტიური

მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012
წლის 8 ოქტომბრის #95/2012 დადგენილების დამტკიცება.
3.

„ა(ა)იპ

უნივერსიტეტის

–

ივანე

ჯავახიშვილის

იმიტაციური

სახელობის

მოდელირებისა

და

თბილისის
სწავლების

სახელმწიფო

ინტერაქტიური

მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012
წლის

8

ოქტომბრის

№95/2012

დადგენილებაში

დამატების

შეტანის

შესახებ“

აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის #100/2012 დადგენილების დამტკიცება.
4. ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის წესით გაცემის საკითხი.
5. ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2012 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის საკითხი.

6. ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის კანცელარიის დებულების დამტკიცება.

დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად.

1. თსუ-ის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა არჩილ კუკულავამ
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს გააცნო თსუ-ის წესდებაში განსახორციელებელი
ცვლილებებისა და დამატებების პროექტი და აღნიშნა, რომ აღნიშნული ცვლილებები
ძირითადად ტექნიკურ ხასიათს ატარებს; ხდება წესდების რამდენიმე მუხლის
დაზუსტება, აკადემიურ პერსონალს, რომლებიც ზედიზედ მეორედ არიან არჩეულები
თანამდებობაზე, მოეხსნათ აკადემიურ შვებულებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები;
ასევე, პროცედურების გამარტივების მიზნით, განისაზღვრა დეკანის მიერ თავის
უფლებამოსილებათა

განხორციელების

დროებით

შეუძლებლობის

შემთხვევაში,

დეკანის მოვალეობის შემსრულებელთა რიგითობა.
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა, ბატონმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განაცხადა,
რომ უმჯობესი იქნება, თუკი თსუ-ის წესდების 30-ე მუხლის მე-6 პუნქტით, დეკანის
მიერ

თავის

უფლებამოსილებათა

განხორციელების

დროებით

შეუძლებლობის

შემთხვევაში, თავად დეკანს მიეცეს არჩევანის საშუალება, თუ რომელ მოადგილეს
დანიშნავს

მოვალეობის

შემსრულებლად,

ხოლო

ამ

წესის

გამოუყენებლობის

შემთხვევაში კი ავტომატურად ამოქმედდეს წესდებით დადგენილი რიგითობა.
ბატონი გიორგი კვერენჩხილაძის შენიშვნა გათვალისწინებული იქნა და კენჭი ეყარა
ცვლილებების პროექტის რედაქტირებულ ვარიანტს.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 27
წინააღმდეგი: 0

მიღებული გადაწყვეტილება: მიღებულ იქნას ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილებები და დამატებები.
(დანართი 3)

2.

აკადემიური

საბჭოს

აპარატის

უფროსმა,

ბატონმა

ვასილ

გონაშვილმა

წარმოადგინა „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

იმიტაციური

მოდელირებისა

და

სწავლების

ინტერაქტიური

მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012

წლის 8 ოქტომბრის #95/2012 დადგენილება და აღნიშნა, რომ მსგავსი ცენტრის შექმნა
სარგებელს მოუტანს უნივერსიტეტს. ცენტრი მრავალფუნქციური იქნება და რამდენიმე
მიმართულებით

იმუშავებს,

მის

საქმიანობაში

რამდენიმე

ფაკულტეტის

წარმომადგენლებს შეეძლებათ ჩართვა.
საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
გიორგი კვერენჩხილაძემ, ცირა ბარამიძემ და ბეჟან თუთბერიძემ.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 26
წინააღმდეგი: 1

მიღებული გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს

„ა(ა)იპ

–

ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმიტაციური მოდელირებისა და
სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნის
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 8 ოქტომბრის #95/2012 დადგენილება.
(დანართი 4)

3.

აკადემიური

საბჭოს

აპარატის

უფროსმა,

ბატონმა

ვასილ

გონაშვილმა

წარმომადგენლობით საბჭოს გააცნო „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების
ინტერაქტიური

მეთოდების

სასწავლო-სამეცნიერო

ცენტრის

შექმნის

შესახებ“

აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 8 ოქტომბრის №95/2012 დადგენილებაში დამატების
შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის

#100/2012

დადგენილება. მან აღნიშნა, რომ ამ დადგენილებით ხდება აღნიშნული ცენტრის
დებულების შექმნა, რომელიც სამართლებრივად გამართულია, აწესრიგებს ცენტრის
მიზნებს, საქმიანობას, უფლება-მოვალეობებსა და ა.შ.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 26
წინააღმდეგი: 1

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების

ინტერაქტიური

მეთოდების

სასწავლო-სამეცნიერო

ცენტრის

შექმნის

შესახებ“

აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 8 ოქტომბრის №95/2012 დადგენილებაში დამატების
შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის

#100/2012

დადგენილება. (დანართი 5)

4. თსუ-ის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა არჩილ კუკულავამ
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს გააცნო თსუ-ის ქონების იჯარის წესით გაცემის
საკითხი და განაცხადა, რომ, მართალია, წინა სხდომაზე წარმომადგენლობითი საბჭო
დაეთანხმა თსუ-ის მიერ დაფუძნებული შპს-თვის გადაეცა იჯარის წესით ქონება,
სასადილოს მოწყობის მიზნით, თუმცა ცალკე შპს-ს შექმნა და მისთვის იჯარით ქონების
გადაცემა მიზანშეწონილად არ მიიჩნია რეგენტთა საბჭომ, რის გამოც უნივერსიტეტს
უწევს იჯარით გასცეს ქონება, რათა შესაბამისმა დაინტერესებულმა პირებმა მოაწყონ
სასადილო.
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი, ბატონი ზურაბ გაიპარაშვილი დაინტერესდა,
თუ იგეგმება წიგნის მაღაზიის მოწყობა უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, რაზეც
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ბატონმა დავით ჩომახიძემ განაცხადა, რომ წიგნების
მაღაზიის მოწყობის მიზნით ქონების იჯარის წესით გაცემის საკითხიც მალე დადგება
დღის წესრიგში.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 27
წინააღმდეგი: 0

მიღებული

გადაწყვეტილება:

გაიცეს

თანხმობა

ა(ა)იპ

ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი
უძრავი ქონების (ფართის) ნაწილის,

5 წლის ვადით, იჯარის წესით,

დროებით

სარგებლობაში გაცემაზე: 1) ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1 – უნივერსიტეტის
პირველი სასწავლო

კორპუსის ნულოვან სართულზე მდებარე კაფეტერია, ჯამში

ფართით 155 კვ.მეტრი. ფართის სარგებლობაში გაცემის მიზანი – მზა საკვების
რეალიზაციისა და გაზიანი, უალკოჰოლო სასმელების (ყავა, ჩაი, ნატურალური წვენი
და ა.შ.) რეალიზაციის მიზნით. იჯარის ფართის გაცემის პირობა - დროებითი
კონსტრუქციის სახის დამატებითი ტიხრების (რაოდენობით 3) მოწყობა; 2) ქ. თბილისი,
ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1-ის ეზოში მდებარე სასადილოს ორსართულიან შენობაში
არსებული შემდეგი ფართები: ა) პირველ სართულზე მდებარე პირველ და მეორე
სართულებზე სამზარეულო, სამრეცხაო, საოფისე და დამხმარე ფართი ჯამში 240 კვ
მეტრი (სამზარეულო - 140, სამრეცხაო და დამხმარე - 50, საოფისე 50 კვადრატული

მეტრი). სარგებლობაში გაცემის მიზანი – საზოგადოებრივი კვების ობიექტის
ფუნქციონირება - საზ.კვების ნაწარმის დამზადება და რეალიზაცია, გაზიანი და
უალკოჰოლო სასმელების

დამზადება და რეალიზაცია. ბ) პირველ და მოერე

სართულებზე მდებარე ფართი, ჯამში 111 კვ. მეტრი (პირველი სართული 59 ხოლო
მეორე სართული 52 კვ. მეტრი). იჯარის ფორმით გაცემის მიზანი - საოფისე
დანიშნულება; 3) ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2, უნივერსიტეტის მე-10
სასწავლო კორპუსის შენობის პირველ სართულზე მდებარე სასადილო, ფართით ჯამში
- 273 კვ.მეტრი. სარგებლობაში გაცემის მიზანი – საზოგადოებრივი კვების ობიექტის
ფუნქციონირება - საზ.კვების ნაწარმის დამზადება და რეალიზაცია, გაზიანი და
უალკოჰოლო სასმელების დამზადება და რეალიზაცია.

5. თსუ-ის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა ირაკლი საღარეიშვილმა
წარმოადგინა თსუ-ის 2012 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტი.
უნივერსიტეტის წესდებიდან გამომდინარე, ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების
დაზუსტების გამო, აუცილებელი გახდა უნივერსიტეტის ბიუჯეტში გარკვეული
ცვლილებების
სამინისტროს

შეტანა. კერძოდ, საქართველოს
მიერ

ივანე

ჯავახიშვილის

განათლებისა და მეცნიერების

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ფარგლებში, დაფინანსება შემცირდა 29 7500 ლარის ოდენობით. ეკონომიკური
საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები (შესრულებული სამუშაო, სწავლის ქირა),
სავარაუდოდ, წლის განმავლობაში გაიზრდება 1 495 000 ლარით, რაც შესაბამისად
უნდა აისახოს ბიუჯეტის მუხლობრივ განწერაში. კერძოდ, ცვლილებები შევიდა
შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის ხარჯების, არაფინანსური აქტივების
(სარემონტო

სამუშაოები,

კომპიუტერული

ტექნიკა,

სასწავლო

პროცესთან

დაკავშირებული სხვადასხვა მატერიალური ფასეულობის შეძენა) მუხლებში, რის გამოც
თსუ ბიუჯეტის საერთო

ხარჯი გაიზარდა 903 993 ლარით. უნივერსიტეტის

წესდებიდან გამომდინარე აღნიშნული ცვლილება არ საჭიროებს რეგენტთა საბჭოს
თანხმობას და ექვემდებარება წარმომადგენლობით საბჭოზე გატანს მისი დამტკიცების
მიზნით.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 27
წინააღმდეგი: 0

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში ცვლილები. (დანართი
6)

6.

თსუ-ის

კანცელარიის

უფროსმა,

ქალბატონმა

ნუნუ

ოვსიანიკოვამ

წარმომადგენლობით საბჭოს გააცნო კანცელარიის დებულების პროექტი და აღნიშნა,
რომ

დებულების

პროექტში

ტექნიკური

ცვლილებებია,

იგი

საქართველოს

კანონმდებლობის მოთხოვნებთანშესაბამისობაშია მოყვანილი .
თსუ-ის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა არჩილ კუკულავამ
განაცხადა, რომ დებულების პროექტმა გაიარა სამართლებრივი ექსპერტიზა და იგი
ვიზირებულია იურიდიული დეპარტამენტის მიერ.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 27
წინააღმდეგი: 0

მიღებული გადაწყვეტილება: 1. დამტკიცდეს ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის კანცელარიის დებულება.
(დანართი 7) 2. გაუქმდეს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2008 წლის 2 ივლისის
გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიის დებულება.

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი:

კ. ლორია

წარმომადგენლობითი საბჭოს
აპარატის უფროსი:

დ. გეგენავა

წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი #6, დანართი 3

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება №-/ნ
2012 წლის - ოქტომბერი ქ. თბილისი
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბერის
№208/ნ ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს
„საქართველოს

ზოგადი

ადმინისტრაციული

განათლებისა

და

კოდექსის

მეცნიერების

63-ე

სამინისტროს

მუხლისა

და

დებულების

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“
ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1.
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

წესდების

დამტკიცების

შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28
დეკემბერის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები
და დამატება:
ა) წესდების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. უნივერსიტეტი არის საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე მოქმედი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. უნივერსიტეტზე და მის მიერ
განხორციელებად

საქმიანობაზე

საქართველოს

ზოგადი

ადმინისტრაციული

კოდექსი ვრცელდება მხოლოდ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ინფორმაციის
თავისუფლების ნორმების ნაწილში.“

ბ) წესდების 29-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 29. ფაკულტეტის საბჭოს უფლებამოსილება
ფაკულტეტის საბჭო:
1

ა)

განსაზღვრავს

და

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელს

წარუდგენს

ფაკულტეტის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის პროექტს;
ბ) დეკანის წარდგინებით განიხილავს და უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს
დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას,
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;
გ) დეკანის წარდგინებით განიხილავს ფაკულტეტის დებულებას, რომელიც
უნდა მოიცავდეს ფაკულტეტის სტრუქტურას და განსახილველად წარუდგენს
აკადემიურ საბჭოს;
დ) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად
წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;
ე) ფაკულტეტის დეკანს დასანიშნად წარუდგენს ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურას;
ვ) უნივერსიტეტის რექტორს მიმართავს დასაბუთებული წარდგინებით
აკადემიური

პერსონალის

მიერ

სამეცნიერო-შემოქმედებითი

შვებულების

გამოყენების თაობაზე;
ზ)

დეკანის

საქართველოს

მიერ

თავის

კანონმდებლობის

უფლებამოსილებათა
დარღვევის,

განხორციელებისას

დეკანისათვის

დაკისრებული

მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის შეუფერებელი
საქმიანობის

განხორციელების

საფუძვლით,

ფაკულტეტის

საბჭოს

წევრების

არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით უნივერსიტეტის რექტორს წარუდგენს დეკანის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის წინადადებას. აღნიშნული გადაწყვეტილება
მიიღება

სიითი

შემადგენლობის

უმრავლესობით.

დეკანი

ამ

ქვეპუნქტით

გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ მონაწილეობს.“

გ) წესდების 30-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 ქვეპუნქტი:
,,6. დეკანის მიერ თავის უფლებამოსილებათა განხორციელების დროებით
შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობას ავტომატურად ასრულებს დეკანის
მოადგილე საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში კი
დეკანის მოადგილე საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სფეროში.“
დ) წესდების 39-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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,,მუხლი 39. ფაკულტეტის საბჭოს არჩევის წესი
1. ფაკულტეტის საბჭო არის ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო,
რომლის შემადგენლობაში შედის შესაბამისი ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი
ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულებიდან
და სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
2. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა
რაოდენობა შეადგენს საბჭოს წევრ აკადემიური პერსონალის 1/4-ს, დამრგვალება
ხდება სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა სასარგებლოდ.“
ე) წესდების 44-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 44. უნივერსიტეტის პერსონალი
1. უნივერსიტეტში არსებობს ადმინისტრაციული, აკადემიური, სამეცნიერო,
მასწავლებელთა და დამხმარე თანამდებობები.
2. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ, აკადემიურ, სამეცნიერო და დამხმარე
თანამდებობებზე პირი მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით შესაძლებელია
დასაქმებული იქნას არაუმეტეს 12 თვის ვადით, გარდა კანონმდებლობითა და
უნივერსიტეტის წესდებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“
ვ) წესდების 50-ე მუხლის ,,დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,დ) პროფესიული განვითარების მიზნით, 5 წელიწადში ერთხელ, აკადემიური
თანამდებობის დაკავებიდან 1 აკადემიური წლის შემდეგ, აიღოს ანაზღაურებადი
სამეცნიერო-შემოქმედებითი შვებულება არა უმეტეს 10 თვის ვადით. იმ პერსონალის
მიმართ, რომელიც აკადემიურ თანამდებობას

დაიკავებს ზედიზედ მეორე ან

მომდევნო ვადით, ამ პუნქტით გათვალისწინებული ერთწლიანი შეზღუდვა არ
ვრცელდება.“
ზ) წესდების 62-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 62. აკადემიური ხარისხის მინიჭება და განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტის გაცემა
1. აკადემიური უმაღლესი განათლების შესაბამისი საფეხურის დამთავრებისას
უნივერსიტეტი პირს ანიჭებს შესაბამის აკადემიურ ხარისხს.
2. სწავლის ყოველი საფეხურის გავლის შემდეგ გაიცემა სათანადო დიპლომი
სტანდარტული დანართით.
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3. პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა შესაბამისი საგანმანათლებლო საფეხური,
ეძლევა სათანადო მოწმობა.“

თ) წესდების 64-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2.

უნივერსიტეტი

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

უფლებამოსილია დააფუძნოს კერძო სამართლის სამეწარმეო (კომერციული) და
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირები.“
ი) წესდების 68-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,უნივერსიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ან
მისი ნაწილის გასხვისება, დატვირთვა ან სარგებლობაში გაცემა

საჭიროებს

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებას და რეგენტთა
საბჭოს თანხმობას.“
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. მარგველაშვილი
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წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი #6, დანართი 4.

დადგენილება №95/2012
8 ოქტომბერი, 2012

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების სასწავლოსამეცნიერო ცენტრის შექმნის შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №220/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის
წესდების” მე-7 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, მე–8 მუხლის „ქ“ ქვეპუნქტის, მე–17 მუხლის
პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის
№17/2012 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი
პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. შეიქმნას ,,ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო
ცენტრი .“.
2. აღნიშნული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.
3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს
უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი

წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი #6, დანართი 5.

დადგენილება №100/2012
29 ოქტომბერი, 2012

„ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების სასწავლოსამეცნიერო ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 8 ოქტომბრის
№95/2012 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ
,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28
დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიოშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ჩ“ ქვეპუნქტისა და მე-17
მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმიტაციური
მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნის
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 8 ოქტომბრის №95/2012 დადგენილებას დაემატოს შემდეგი
შინაარსის 11 პუნქტი:
„11. დამტკიცდეს ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
„იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო
ცენტრის“ დებულება (დანართი №1).“.
2. წინამდებარე დადგენილებით მიღებული დებულება დასამტკიცებლად გადაეცეს უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობით საბჭოს.
3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.
4. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
„იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების სასწავლო–
სამეცნიერო ცენტრის“
დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
(შემდგომში – უნივერსიტეტი) ,,იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური
მეთოდების სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრი“ (შემდგომში – ცენტრი) წარმოადგენს
უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურულ ერთეულს.
2. ცენტრი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით,
უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა და ამ დებულებით.

მუხლი 2. ცენტრის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები
1. ცენტრის მიზნებია:
ა) ცენტრის მიზანია უნივერსიტეტის სტუდენტების სწავლება მაღალეფექტიანი ახალი
ტექნოლოგიების გამოყენებით;
ბ) პროფესიული პრაქტიკის პროგრამით გათვალისწინებული პროგრამის შესაბამისად მისი
ანალოგ–მოდელებზე გადასვლა და სტუდენტების პრაქტიკული უნარ–ჩვევების განვითარება;
გ) ცენტრში შემუშავებული კომპიუტერული პრაქტიკუმების საშუალებით, რომლებიც მოიცავს
საქმიან თამაშს (ან კეისს), სასწავლო დავალებას და მეთოდურ მასალას, გადასვლა დისტანციურ
სწავლებაზე;
დ) კვლევების ჩატარება იმიტაციურ მოდელირებასა და საერთაშორისო კონსალტინგის
სფეროში;
ე) აკადემიური, მეცნიერული მიღწევების პროპაგანდა სტუდენტთა ფართო წრეში;
ვ) პრობლემების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების მეცნიერული კვლევის შედეგების
სამეცნიერო კრებულებისა და მონოგრაფიების სახით გამოქვეყნება; ამ მიმართულებით,
ბოლონიის პროცესის პირობის შესრულება – უცხოელ მეცნიერებთან ერთად ერთობლივი
მრავალენოვანი მონოგრაფიების მომზადება;
ზ) იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების პრობლემებზე
საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკური და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებისა და
პრაქტიკული სემინარების ჩატარება.
2. ცენტრის ამოცანებია:
ა) სტუდენტების შემეცნებითი მოტივაციის ზრდა, მომავალი პროფესიული საქმიანობის
უმთავრესი კომპონენტების შესწავლა, მისი პრაქტიკული ასპექტების ათვისების დონის ზრდა;
ბ) სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სტუდენტების ანალიტიკური
აზროვნების ჩამოყალიბება და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების
მიღების კულტურის
გამომუშავება;

1

გ) უნივერსიტეტში პერმანენტულად საქმიანი თამაშებისა და სწავლების ინტერაქტიური
მეთოდების სისტემის დანერგვა;
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და უნივერსიტეტის წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირის თანხმობით, უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა
სწავლების ინტერაქტიური მეთოდებისა და საერთაშორისო კონსალტინგის სფეროში;
ე) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და უნივერსიტეტის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი
პირის თანხმობით, საქართველოს დაინტერესებულ პირებთან და ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა ახალი თემატიკის სასწავლო იმიტაციური მოდელების შემუშავების და
კონსალტინგური მომსახურების გაწევის მიზნით;
ვ) სტუდენტების საქმიან თამაშებში მონაწილეობის ამსახველი საუნივერსიტეტო
პრეზენტაციებისა და ტელერადიო გადაცემების მომზადება.

მუხლი 3. ცენტრის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა
1. ცენტრს ხელმძღვანელობს ცენტრის მეცნიერ–ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე
ნიშნავს და ათავისუფლებს თსუ–ს რექტორი.
2. ცენტრის თანამშრომელთა საშტატო რიცხოვნობა და სახელფასო განაკვეთები, ცენტრის
დირექტორის წარდგინებით აისახება უნივერსიტეტის საშტატო განრიგში, რომელიც მტკიცდება
უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ.
3. ცენტრის მეცნიერ–ხელმძღვანელი:
ა) წარმართავს ცენტრის მუშაობას;
ბ) განსაზღვრავს ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტებს და პასუხისმგებელია მათ
განხორციელებაზე;
გ) ანაწილებს მოვალეობებს ცენტრის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მითითებებსა და
დავალებებს;
დ) პასუხისმგებელია ცენტრის მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერებასა და
ეფექტიანობაზე;
ე) უნივერსიტეტის რექტორს არაუგვიანეს მომდევნო წლის მეორე კვარტლის დასრულებისა
წარუდგენს განვლილი აკადემიური წლის საქმიანობის ანგარიშს;
ვ) ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით ცენტრისათვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას,
რისთვისაც წარუდგენს უნივერსიტეტის რექტორს და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელს წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით;
ზ) უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს წინადადებებს ცენტრის შიდა
სტრუქტურის, შტატების, მუშაობის ორგანიზაციის, ცენტრის თანამშრომლების წახალისების ან
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;
თ) პერიოდულად ისმენს ცენტრის თანამშრომლების ანგარიშს მათ მიერ გაწეული მუშაობის
შესახებ;
ი) ახორციელებს ამ დებულებით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით და
უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების გადაწყვეტილებებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.
4. ცენტრის დირექტორის მიერ თავის უფლებამოსილებათა განხორციელების დროებით
შეუძლებლობის შემთხვევაში, მის უფლებამოსილებებს რექტორის თანხმობით ასრულებს ერთ–
ერთი თანამშრომელი.
5. ცენტრის თანამშრომელთა უფლებამოვალეობები და განსახორციელებელი საქმიანობის
(შესასრულებელი სამუშაოს) აღწერილობები მტკიცდება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის მიერ მეცნიერ-ხელმძღვანელის წარდგინების საფუძველზე.
2

მუხლი 4. ცენტრის ქონება
თავის ფუნქციათა განსახორციელებლად ცენტრი სარგებლობს უნივერსიტეტის უძრავი და
მოძრავი ქონებით.

მუხლი 5. ცენტრის ფინანსები
ცენტრის დაფინანსების წყაროებია:
ა) უნივერსიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი დაფინანსება;
ბ) გრანტებისა და პროექტების საფუძველზე მიღებული შემოსავლები;
გ) ხელშეკრულების შესრულებით მიღებული შემოსავლები;
დ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიზნობრივად
განკუთვნილი საჩუქრის სახით მიღებული შემოსავლები;
ე) კანონმდებლობით აუკრძალავი ნებისმიერი შემოსავლები.

ცენტრისათვის

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები
ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, სხვა სტრუქტურული ცვლილებები და წინამდებარე
დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხი რეგულირდება მოქმედი
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი #6, დანართი 6.

a(a)ip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis
2012 wlis biujeti

mosalodneli Semosavlebi

lari

saswavlo granti

16 776 250

ekonomikuri saqmianoba

24 330 490

saxelmwifo biujetis miznobrivi dafinanseba

1 090 000

saxelmwifo biujeti (samecniero kvleviTi
institutebi)
saxelmwifo (prezidentis) stipendia

3 849 790
501 300

2011wlis gardamavali naSTi
jami

8 888 023
55 435 853

სულ მოსალოდნელი grantebi გარდამავალი
ნაშთის ჩათვლით
erovnuli samecniero fondis grantebi

8 686 939
4 271 939

saerTaSoriso grantebi

3 806 000

ekonomikis saerTaSoriso skolis grantebi
sul Semosavali

609 000
64 122 792

ა(ა)იპ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis 2012 wlis biujetis xarjebi

დასახელება

lari

1

2

მთლიანი ასიგნებები

63 138 649

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინება
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და
პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
grantebi
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა(ძირითადი აქტივები)
შენობა ნაგებობები
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
სხვა ძირითადი აქტივები
ნაშთი

61 546 996
26 079 360
26 079 360
31 400 198
17 366 157
1 102 132
6 814 919
1 324 940
100 000
344 300
4 347 750
1 133 538
2 933 900
1 591 653
300 000
1 191 653
100 000
984 143
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a(a)ip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
administraciis
kancelariis debuleba

muxli 1. zogadi debulebani

1.

arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri - ivane

javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis (SemdgomSi _ ,,universiteti”)
kancelaria

(SemdgomSi

_

,,kancelaria”)

warmoadgens

universitetis

struqturul erTeuls.
2. kancelaria Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos kanonmdeblobiT,
universitetis samarTlebrivi aqtebiTa da winamdebare debulebiT.
3. kancelaria Tavisi kompetenciis farglebSi asrulebs

reqtorisa da

administraciis xelmZRvanelis mier kanonmdeblobis safuZvelze

dakisrebul

davalebebs da angariSvaldebulia maT winaSe.
4. kancelarias aqvs mrgvali beWedi Tavisi dasaxelebis aRniSvniT.

muxli 2. kancelariis saqmianobis sfero, ZiriTadi amocanebi da funqciebi
1.

kancelariis

ZiriTadi

saqmiswarmoebis

saqmianobis

organizeba,

sferoa

xelmZRvaneloba,

universitetSi
koordinacia,

erTiani

kontroli,

realizacia, saqmiswarmoebis sakiTxebis maregulirebeli aqtebis proeqtebis
SemuSaveba.
2. kancelariis amocanebia:
a)

dokumentebze

muSaobis

formebisa

da

meTodebis

srulyofa,

saqmiswarmoebis erTiani wesebisa da sxva moqmedi maregulirebeli aqtebis
Sesabamisad

dokumentirebis,

dokumentebze

muSaobis

organizaciis,

sainformacio-saZiebo sistemebis,
muSaobis

wesis

dacvis

struqturul erTeulebSi dokumentebze

monitoringisa

da

Sesrulebis

kontrolis

uzrunvelyofa, dokumentbrunvis Semcireba, dokumentebis formebis unifikacia
da saTanado rekomendaciebis SemuSaveba.
b) universitetSi saqmiswarmoebis sakiTxebis maregulirebeli da meToduri
dokumentebis proeqtebis SemuSaveba, sainformacio teqnologiebis gamoyenebiT
dokumentebis marTvis erTiani sistemebis danergva da srulyofa.
g) arqivis saqmianobis warmarTva _ stuqturuli erTeulebidan saarqivo
dokumentebis

miRebis,

dadgenili

wesebis

ASesabamisad

mowesrigebis, gamoyenebisa da mudmivad SenaxvisaTvis

maTi

dacvis,

gadascemad momzadebis

uzrunvelyofa.

3. kancelariis funqciaa:

a)

universitetSi

urTierTobebis

saqmiswarmoebasa

mowesrigeba

da

dokumentbrunvasTan

saqarTvelos

erTiani saqmiswarmoebis sistemis

kanonmdeblobis

dakavSirebuli
Sesabamisad

da

uzrunvelyofa da marTva.

b) korespondenciis miReba, registracia, saeqspedicio damuSaveba, saaRricxvosacnobaro samuSaoTa Sesruleba, informaciis Setana eleqtronul monacemTa
bazaSi da korespondenciis daniSnulebisamebr gadacema-dagzavna.
g) gasuli

korespondenciis registracia da adresatisaTvis misi wardgenis

organizeba. reqtorisa da administraciis xelmZRvanelisaTvis xelmosawerad
warsadgeni dokumentebis gaformebis monitoringi.
d) universitetis saqmiswarmoebis erTiani wesisa da sxva moqmedi aqtebis
Sesabamisad korespondenciis dadgenil vadaSi gaformebis da dokumentebis
kontrolze
miwodeba,

ayvanis

organizacia,

SemsruleblebisaTvis

maTi

drouli

dokumentebis Sesrulebis mimdinareobis kontroli da analizi,

Sedegebis Sesaxeb
informireba.

informaciis ganzogadeba da xelmZRvanelobis sistematuri

e)

dokumentebze

muSaobis

teqnikuri

uzrunvelyofa

-

dabeWdvis,

aslis

gadaRebisa da operatiuli gamravlebis organizeba, dokumentebis blankebis
SemuSaveba.
v) moqalaqeTa miRebis organizeba.
z) informaciis gacema KkancelariaSi Semosuli dokumentebis Sesrulebisa da
gasuli korespondenciis dagzavnis mdgomareobis Sesaxeb.
T) struqturul erTeulebSi, universitetis saqmiswarmoebis erTiani wesis
Sesabamisad, muSaobis

organizacia da gaTvaliswinebuli moTxovnebis dacvis

uzrunvelsayofad, universitetis struqturul erTeulebSi dokumentbrunvisa
da dokumentebis Senaxvis

monitoringi.

i) arqivis muSaobis organizeba - saqmiswarmoebis
Sesabamisad

arqivis

gansazRvruli
arqivis

dakompleqteba

dokumentebiT,

dokumentebis

maTi

saqmeTa

aRricxvisa

sacnobaro

aparatis

muSaobis erTiani wesis
naerTi

da

nomenklaturiT

dacvis

Seqmna,

uzrunvelyofa,

arqivSi

daculi

dokumentebis gamoyeneba, saarqivo momsaxurebis ganxorcieleba, dokumentebis
Semfasebeli eqspertizis Catareba,
saxelmwifo

SenaxvisaTvis

erovnuli saarqivo fondis dokumentebis

gadasacemad

momzadeba

da

gadacema

Sesabamisi

normatiuli aqtiT dadgenili vadebisa da moTxovnebis Sesabamisad.
k)

universitetis

struqturuli

erTeulebis

personalis

kvalifikaciis

amaRleba saqmiswarmoebis sferoSi, treningebis programebis SemuSaveba da
realizeba.
l)

konsultaciebisa

da

meToduri

daxmarebis

gaweva

universitetis

struqturuli erTeulebisaTvis kancelariis kompetenciis farglebSi.

4. kancelariis uflebamosilebaa:

a)

universitetSi

saqmiswarmoebis

unificirebis

mizniT,

SeimuSaos

saqmiswarmoebis erTiani wesebi da warudginos administraciis xelmZRvanels.
b) Tavisi kompetenciis farglebSi akontrolos struqturuli erTeulebis
mier universitetSi dokumentebze muSaobis dadgenili wesebis Sesruleba.

g)

ganaxorcielos

kontroli

da

miiRos

zomebi

universitetSi

dokumentbrunvis optimizaciisaTvis.
d) struqturul erTeulebs Semdgomi damuSavebisaTvis daubrunos arasworad
momzadebuli dokumentebi, romlebic ar Seesabameba saqmiswarmoebis erTiani
wesebis moTxovnebs.
e)

struqturuli

erTeulebidan

gamoiTxovos

da

miiRos

informacia

kancelariis kompetenciisaTvis mikuTvnebul sakiTxebze.
v) universitetis struqturul erTeulebSi ganaxorcielos saqmiswarmoebis
monitoringi, moiTxovos da uzrunvelyos saqmiswarmoebis sferoSi moqmedi
samarTlebrivi aqtebis ganuxreli dacva.
z) gansazRvros avtomatizacias daqvemdebarebuli saqmiswarmoebis amocanebi,
Seqmnas da ganaaxlos sainformacio bazebi.
T)

SeimuSaos

kancelariis

personalis

Tanamdebobrivi

instruqciebi

da

sakvalifikacio moTxovnebi.
i) monawileoba miiRos universitetis xelmZRvanelobis mier im sakiTxebis
ganxilvaSi,

romlebic

exeba

dokumentebze

muSaobas,

misi

formebisa

da

meTodebis srulyofas. waradginos Sesabamisi winadadebebi da rekomendaciebi.

muxli 3. Kkancelariis struqtura da xelmZRvaneloba
1. kancelaria warmoadgens universitetis administraciis

struqturul

erTeuls, romelsac xelmZRvanelobs kancelariis ufrosi.
2.

kancelariis

ufross

Tanamdebobaze

niSnavs

da

aTavisuflebs

administraciis xelmZRvaneli. kancelariis ufrosis aryofnis SemTxvevaSi
(Svebuleba, mivlineba, avadmyofoba da sxva) mis movaleobas administraciis
xelmZRvanelis brZanebis safuZvelze asrulebs Sesabamisi uflebamosili piri.
3. kancelariis ufrosi:
a) xelmZRvanelobs da warmarTavs kancelariis saqmianobas;
b)

warmoadgens

kancelarias

dakisrebuli

ufleba-movaleobebis

ganxorcielebisas da pasuxismgebelia kancelariaze dakisrebuli funqciebisa
da amocanebis Sesrulebaze;

g) anawilebs movaleobebs kancelariis TanamSromlebs Soris, administraciis
xelmZRvanelis mier damtkicebuli Tanamdebobrivi instruqciis Sesabamisad,
aZlevs maT miTiTebebsa da davalebebs;
d) zedamxedvelobs kancelariis TanamSromlebis mier TavianTi samsaxurebrivi
movaleobebis jerovan Sesrulebas, axorcielebs maT mier

universitetis

Sinaganawesis Sesrulebis kontrols;
e) xels awers kancelariaSi momzadebul dokumentebs da Tavisi kompetenciis
farglebSi axdens universitetis struqturuli erTeulebis mier SemuSavebul
samarTlebrivi aqtebis proeqtebis vizirebas;
v)

waradgens

angariSs

yovelwliurad,

kancelariis

agreTve

nebismier

mier
dros

gaweuli

saqmianobis

universitetis

Sesaxeb

reqtorisa

da

universitetis administraciis xelmZRvanelis davalebiT;
z) organizebas uwevs am debulebiT kancelariisaTvis dakisrebuli funqciebis
Sesrulebas, risTvisac warudgens universitetis reqtorsa da universitetis
administraciis xelmZRvanels winadadebebs calkeuli sakiTxebis mowesrigebisa
da gadawyvetis mizniT;
T)

warudgens

universitetis

administraciis

xelmZRvanels

winadadebebs

kancelariis Sida struqturis, Statebis, muSaobis organizaciis, kancelariis
TanamSromlebis waxalisebis an disciplinuri pasuxismgeblobis dakisrebis
Sesaxeb;
i) Suamdgomlobs im saxsrebis, mowyobilobebisa da inventaris gamoyofaze, rac
aucilebelia

kancelariis

winaSe

mdgari

funqciebisa

da

amocanebis

Sesasruleblad;
k) Suamdgomlobs kancelariis TanamSromelTa kvalifikaciis amaRlebisa da
gadamzadebis Taobaze, axorcielebs am debulebiT, universitetis samarTlebrivi
aqtebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvrul sxva uflebamosilebebs.
4. kancelaria funqciurad moicavs saqmiswarmoebisa da arqivis seqtorebs.

5.

kancelariis

ganrigis

saStato

Sesabamisad.

ganrigi

kancelariis

ganisazRvreba

universitetis

TanamSromlebi

unda

saStato

akmayofilebdnen

Sesabamis sakvalifikacio moTxovnebs da warmarTavdnen TavianT saqmianobas
samsaxurebrivi instruqciebisa da Tanamdebobrivi movaleobis Sesabamisad.
6.

dokumentebze

dasadastureblad,
gamoiyeneba

xelmoweris,

agreTve

saqmiswarmoebis

beWdebi

da

aslis

wesebis

Stampebi,

dokumentTan

Sesabamisobis

Sesabamisad,

kancelariaSi

romelTa

formebi

saqarTvelos

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT ganisazRvreba da mtkicdeba reqtoris an
administraciis xelmZRvanelis brZanebiT.

muxli 4. kancelariis reorganizacia da likvidacia
universitetis

kancelariis

reorganizacia

an

likvidacia

xorcieldeba

saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
muxli 5. debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis wesi
universitetis kancelariis debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setana
xorcieldeba kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

