
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #37 

 

q. Tbilisi                                         2011 wlis 29 ivnisi 

 

sxdomas eswreboda warmomadgenlobiTi sabWos 30 wevri: 1. gagniZe ineza 2. 

Todua nugzari 3. meqvabiSvili elguja 4. mesxoraZe giorgi 5. Cabakauri 

giorgi 6. galdava giorgi 7. faRava zurabi 8. cincaZe nino 9. TurqiaSvili 

Sorena 10. macaberiZe malxazi 11. Sami8liSvili manana 12. wereTeli mari  13. 

naxucriSvili konstantine 14. Coxeli levani 15. baramiZe cira 16. baxtaZe 

mixeili 17. braWuli irakli 18. gelovani nani 19. liCeli vaxtangi 20. loria 

kaxaberi 21. paiWaZe Tamari 22. axlouri beqa 23. zivzivaZe vaxtangi 24. jRamaZe 

uCa 25. gegeWkori arnoldi 26. TuTberiZe beJani 27. omanaZe rolandi 28. xaCiZe 

manana 29. gubaZe vasili 30. WlikaZe givi (danarTi 1) 

 

sxdomaze damswre akademiuri sabWos wevrebi: 1. aleqsandre kvitaSvili 

(reqtori)  2. Nnani gafrindaSvili  3. ramaz qurdaZe  4. zurab daviTaSvili  5. 

aleqsandre Sengelia 6. elizbar nadaraia 7. nugzar surgulaZe 8. revaz 

gvelesiani 9. qeTevan marSava (danarTi 2) 

 

dRis wesrigi: 

1. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

wesdebaSi cvlilebebisa da damatebebis damtkiceba. 

2. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultetis debulebaSi 

cvlilebebisa da damatebebis damtkiceba. 

3. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

humanitarul mecnierebaTa fakultetis debulebis damtkiceba. 

4. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

medicinis fakultetis debulebis damtkiceba. 



5. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis debulebis damtkiceba. 

6. Sps ,,fudmasteris” partniorebis mier warmodgenili winadadebis ganxilva. 

7. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

maRliv (X) korpusSi uZravi qonebis nawilis (farTis) ijaris wesiT, 

droebiT sargeblobaSi gacemis sakiTxi. 

8. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

elefTer andronikaSvilis fizikis institutSi uZravi qonebis nawilis 5 

wliT, ijaris wesiT, droebiT sargeblobaSi gacemis sakiTxi. 

9. ssip _ ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis me-11 

saswavlo korpusSi inventarizaciis Sedegad gamovlenili 

amortizirebuli da gamouyenebeli aqtivebis Camoweris sakiTxi. 

10. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

internet televiziis (TSU.TV) direqtoris arCeva. 

 

dRis wesrigi damtkicda erTxmad. 

 

1. Tsu-is reqtoris mrCevelma, batonma vasil gonaSvilma warmomadgenlobiT 

sabWos gaacno Tsu-is wesdebaSi cvlilebebis proeqti, romelic warmoadgina 

gansaxilvelad akademiurma sabWom.  

batonma vasil gonaSvilma aRniSna, rom cvlilebebis proeqti ukve ganixila 

da moiwona akademiurma sabWom. Tsu-is wesdebis Tanaxmad, aucilebelia 

wesdebaSi cvlilebebi miiRos warmomadgenlobiTma sabWom, ris Sedegac igi 

gadaegzavneba saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrs 

dasamtkiceblad. cvlilebebis proeqts Tan axlavs ganmartebiTi baraTi. 

warmomadgenlobiT sabWoze wesdebis cvlilebebis ganxilvaSi monawileobas 

iRebda akademiuri sabWo. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 



Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis wesdebaSi cvlilebebi, warmodgenili 

saxiT. (danarTi 3) 

 

2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

zust da sabunebismetyvelo fakultetis dekanma, batonma ramaz boWoriSvilma 

warmoadgina zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultetis 

debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis proeqti.  

batonma ramaz boWoriSvilma aRniSna, rom zust da sabunebismetyvelo 

mecnierebaTa fakultetis debuleba jer 2009 wels iqna miRebuli, xolo 2010 

wels masSi ganxorcielda garkveuli cvlilebebi. kanonmdeblobis 

moTxovnebidan gamomdinare, fakultetis sabWom SeimuSava debulebaSi 

cvlilebebisa da damatebebis proeqti, romelic gadaegzavna iuridiul 

departaments daskvnisaTvis, ris Semdegac fakultetis sabWom miiRo igi. 

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena, rom 2010 wlis dekemberSi 

iuridiulma departamentma miiRo zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 

fakultetidan warmodgenili cvlilebebis proeqti, ris Semdegac mas 

Cautarda samarTlebrivi eqspertiza. warmodgenili cvlilebebisa da 

damatebebis proeqti srul SesabamisobaSia saqarTvelos kanonmdeblobasTan. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 



fakultetis debulebaSi cvlilebebi da damatebebi, warmodgenili saxiT. 

(danarTi 4) 

 

3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

humanitarul mecnierebaTa fakultetis dekanma, qalbatonma darejan 

TvalTvaZem warmoadgina humanitarul mecnierebaTa fakultetis debulebis 

proeqti.  

qalbatonma darejan TvalTvaZem aRniSna, rom warmodgenili debulebis 

proeqtze sakmaod didi xania mimdinareobs muSaoba, igi SeTanxmebulia 

fakultetis yvela mimarTulebis profesurasTan da maqsimaluradaa 

gaTvaliswinebuli maTi interesebi.  

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma irakli braWulma dasZina, rom 

am wlebSi miRebuli gamocdileba, fakultetze muSaobis dadebiTi da 

uaryofiTi mxareebi gaanalizebulia warmodgenili debulebis proeqtSi. 

TiToeul punqtze mimdinareobda msjeloba. 

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena, rom debulebis SemuSavebis 

procesSi humanitarul mecnierebaTa fakulteti aqtiurad TanamSromlobda 

iuridiul departamentTan, Sesabamisad TiToeuli sakiTxi SeTanxmebuli da 

ganxilulia. debulebis proeqts Cautarda samarTlebrivi eqspertiza da igi 

srul SesabamisobaSia saqarTvelos kanonmdeblobasTan. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, batoni malxaz macaberiZe dainteresda, 

Tu ratom aqvs sxvadasxva fakultets gansxvavebuli struqtura, ratom 

gamoiyeneba sxvadasxva saxelwodeba msgavsi Sinaarsis instituciebTan 

dakavSirebiT. 

warmomadgenlobiTi sabWos spikerma, batonma kaxaber loriam ganacxada, 

rom fakultetebs Soris gansxvavebebi ganpirobebulia Tavad am fakultetTa 

specifikiT da am mxriv es ar warmoadgens problemas. magaliTisTvis, 

skandinaviis qveynebSi araerTi universitetis fakultetebs erTmaneTisagan 

gansxvavebuli Sida struqtura gaaCniaT.  

batonma arCil kukulavam ganmarta, rom saqarTvelos SemTxvevaSi, 

kanonmdebloba arCevanis Tavisuflebas iZleva da ar awesebs damatebiT 

SezRudvebs fakultetis Sida mowyobasTan dakavSirebiT.  



warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma beJan TuTberiZem ganacxada, rom 

fakultetebis specifikidan gamomdinare gansxvavebebis arseboba sruliad 

logikuri da bunebrivia. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma vaxtang liCelma dasZina, rom 

mTavaria arsebobdes erTiani ierarqiuli sistema fakultetebze da 

Sinaarsobrivad msgavsi dayofa. 

akademiuri sabWos wevrma, batonma zurab daviTaSvilma ganacxada, rom 

garkveuli kanonzomiereba unda iyos daculi struqturebsa da 

qvestruqturebs Soris. administraciuli funqciebis ganmaxorcielebeli 

departamentis saxelwodebebi ar unda daemTxves fakultetis SigniT arsebul 

programul mimarTulebebisa Tu departamentebis saxelwodebebs. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis humanitarul mecnierebaTa fakultetis 

debuleba, warmodgenili saxiT. (danarTi 5) 

 

4. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

medicinis fakultetis dekanis moadgilem, batonma dimitri korZaiam 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs gaacno medicinis fakultetis debulebis 

proeqti. 

batonma dimitri korZaiam aRniSna, rom medicinis fakultetis struqtura 

ZiriTadad igive rCeba, mxolod saganmanaTleblo-samecniero da saswavlo-

samecniero struqturul erTeuls daemata klinikuri da damxmare 

struqturuli erTeulebi. Aaseve mniSvnelovani siaxlea saswavlo-samecniero 

centris Seqmna, romelic ganaxorcielebs fundamentur klinikur samecniero 

kvlevebs.  

aseve aRiniSna saswavlo-samecniero-klinikuri centris miznebis Sesaxebac, 

rac mdgomareobs  SemdegSi: universitetis, profesorebis, doqtorantebis, 



mkvlevarebis, maswavleblebisa da studentebis samecniero-klinikuri 

proeqtebis eqsperimentaluri mxaris ganxorcieleba da samecniero kvleviTi 

samuSaoebis dagegmvaSi meTodologiuri daxmareba.    

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam ganacxada, 

rom medicinis fakultetis debulebis proeqti SesabamisobaSia 

kanonmdeblobasTan da pasuxobs mis yvela moTxovnas. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis medicinis fakultetis debuleba, 

warmodgenili saxiT. (danarTi 6) 

 

5. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis dekanma, batonma nodar 

belqaniam warmoadgina socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis 

debulebis proeqti.  

batonma nodar belqaniam warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena, rom  

debulebam orjer gaiara iuridiul departamentSi samarTlebrivi eqspertiza. 

is jer kidev aprilis bolos  unda yofiliyo mzad, magram fakultetis 

sabWoze gamarTuli debatebis gamo karga xnis ganmavlobaSi ver Camoyalibda 

debulebis saboloo varianti.  

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma irakli braWulma gamoTqva 

Tavisi mosazreba debulebis proeqtis me-2 muxlis me-5 punqtTan dakavSirebiT 

da dainteresda ramdenad marTebulia misi formulireba, razec iuridiuli 

departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam ganacxada, rom muxlis 

amgvari Sinaarsobrivi forma ar scildeba samrTlebriv CarCoebs da 

gamarTlebulia iuridiuli TvalsazrisiTac. fakultetis struqturul 



erTeulebs Soris komfliqtis warmoSobis SemTxvevaSi fakultetis dekani 

amzadebs maregulirebel dokuments uflebamovaleobaTa gamijvnis Sesaxeb, 

romelsac amtkicebs fakultetis sabWo.  

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis socialur da politikur mecnierebaTa 

fakultetis debuleba, warmodgenili saxiT. (danarTi 7) 

 

6. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam 

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis wevrebs moaxsena Tsu-s administraciis 

mier, warmomadgenlobiTi sabWos Tanxmobis safuZvelze, Sps ,,fudmasterTan” 

dadebuli xelSekrulebis calmxrivad moSlis Sesaxeb.  

Tsu-s administraciam Sps `fudmasters~ mosTxova davalianebis dafarva, 

razec kompaniis partniorebma ganacxades, rom Tanaxma arian moaxdinon 

kompaniis sakuTrebaSi arsebuli inventaris universitetisaTvis gadacema, misi 

Rirebulebis davalianebis angariSSi CaTvlis mizniT. Aaseve maT aqvT Txovna, 

Tu inventaris SefasebiTi Rirebuleba aRmatebuli iqneba davalianebis Tanxaze, 

darCenili Tanxis farglebSi, iqiravon WavWavaZis gamz. #1-Si mdebare Senoba-

nagebobis me-2 sarTulze arsebuli farTi saofise daniSnulebiT.  

rac Seexeba maT mier warmodgenil meore moTxovnas farTis saofise 

daniSnulebiT miqiravebis Sesaxeb, xelSekrulebis moSlis Semdeg Tsu-s 

administracias aranairi movaleobebi ar gaaCnia am kompaniis winaSe, amitom 

farTis sargeblobaSi pirdapir gadacema maTTvis SeuZlebelia. es SesaZloa 

ganxorcieldes auqcionis wesis Sesabamisad. 

 Tsu-sAadministraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem dasZina, rom 

erTaderTi rac SeiZleba davayadaRoT aris inventari, romelic maTive TqmiT 

Sefasdeba Cvens mier mowveuli auditis mier, Tumca es xarjebTanaa 

dakavSirebuli da amitom es Tanxac unda Sevides maT mier valis dafarvis 



TanxaSi. Yyvelaferi iqiTken midis, rom momavalSi Cven TviTon SevZloT Cveni 

sasadiloebis eqspluatacia, romlis erT-erTi mizani iqneba iafi kveba, 

rogorc studentebisaTvis, ise universitetis personalisaTvis. 

 warmomadgenlobiTi sabWos gadawyvetilebiT Sps ,,fudmasteris” 

partniorebis mier SemoTavazebuli winadadeba pirobiTad or nawilad gaiyo 

da cal-calke dadga maTi kenWisyris sakiTxi. 

Ppirvelad warmomadgenlobiTma sabWom ganixila mowveuli auditis mier 

kompaniis sakuTrebaSi arsebuli  inventaris Sefasebis sakiTxi. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: 1. gaices Tanxmoba Sps `fudmasteris~ sakuTrebaSi 
arsebuli inventaris Sesyidvaze, mowveuli auditoris mier obieqturad Sedgenili 
inventaris SefasebiTi RirebulebiTi daskvnis safuZvelze, arsebuli davalianebis 
angariSSi CaTvliT, mxolod im pirobiT, rom universitetis mier mowveuli auditis 
mier gaweuli momsaxurebis safasuris gadaxdas uzrunvelyofs Sps ,,fud masteri”.  

 

warmomadgenlobiTma sabWom ganixila winadadeba zemoT aRniSnuli kompaniis 

partniorebisaTvis universitetis pirveli korpusis me-2 sarTulis farTis 

saofise daniSnulebiT gadacemis Sesaxeb. 

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam aRniSna, rom 

saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobidan gamomdinare, universiteti moklebulia 
SesaZleblobas  daakmayofilos maTi Txovna, Tumca, ,,saxelmwifo qonebis Sesaxeb” 
saqarTvelos kanonis, ,,saxelmwifo, afxazeTis an aWaris avtonomiuri respublikis, 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos an sajaro samarTlis iuridiuli 
pirisaTvis      saxelmwifo       sakuTrebaSi     arsebuli    qonebis      sargeblobaSi 

gadacemis Sesaxeb  mimarTvis  wardgenis,  maTi  ganxilvisa  da  gadawyvetilebis 
miRebis wesis damtkicebis Taobaze” saqarTvelos mTavrobis 2010 wlis 01 oqtombris 
N302 dadgenilebis  safZvelze, uZravi qonebis droebiT sargeblobaSi gacemasTan 
dakavSirebiT,  universitetis administraciis mier gadawyvetilebis miRebis 



SemTxvevaSi, igi gamocxaddeba sajarod, sadac, kompanias miecema saSualeba 
monawileoba miiRos survilisa da kanonmdeblobiT gansazRvruli wesiT.  

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 0 

winaaRmdegi: 30 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: uari eTqvas Sps ,,fudmasters”  WavWavaZis gamz. #1-

Si mdebare Senoba-nagebobis me-2 sarTulis farTis saofise daniSnulebiT 

gadacemaze. 

 

7. administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena universitetis me-10 (maRlivi) 

korpusis pirvel sarTulze, foieSi 13.6 kv/metri uZravi qonebis nawilis 

(farTis) da universitetis me-11 (biologebi) korpusis, pirvel sarTulze, 

SesasvlelSi 5.85 kv/metri uZravi qonebis nawilis (farTis), 5 wlis vadiT, 

ijaris wesiT, aslgadamRebi aparatebis ganTavsebisa da funqcionirebisaTvis 

droebiT sargeblobaSi gadacemis Sesaxeb.  

batonma daviT ComaxiZem aseve dasZina, rom universitetis xarjebiT  

aslgadamRebi aparatebis SeZena sakmaod did TanxebTanaa dakavSirebuli, 

amitom Tu es mcdeloba gaamrTlebs universitetis me-10 da me-11 korpusebSi, 

maSin mgavsi saxis aslgadamRebi aparatebi ganTavsdeba universitetis pirvel 

da me-2 korpusebSic. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 



 

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis me-10 korpusis pirvel 

sarTulze, foieSi 13.6 kv/metri uZravi qonebis nawilis (farTis) da 

universitetis me-11 (biologebi) korpusis, pirvel sarTulze, SesasvlelSi 

5.85 kv/metriuZravi qonebis nawilis (farTis), 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, 

aslgadamRebi aparatebis ganTavsebisa da funqcionirebisaTvis droebiT 

sargeblobaSi gadacemisaTvis. 

 

8. administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis elefTer andronikaSvilis 

fizikis institutis uZravi qonebis 5 wlis vadiT, ijaris wesiT droebiT 

sargeblobaSi gacemis mizniT Tanxmobis Taobaze. A 

administraciis xelmZRvanelma aRniSna, rom fizikis institutis balansze 

arsebuli qonebis, kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, universitetisaTvis 

gadmocemamde farTis garkveuli nawili ijaris wesiT iyo gacemuli. 

warmomadgenlobiTi sabWos mier universitetis administraciis winadadebis 

damtkicebis SemTxvevaSi auqcionis wesiT gamarjvebuls gadaecema zemoT 

aRniSnuli uZravi qoneba droebiT sargeblobisaTvis. 

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam gamoTqva azri, 

rom aucilebelia universitetma Tavad gauwios eqspluatacia Tavis qonebas, 

radgan es mas finansurad Zalian daexmareba, miTumetes iseT pirobebSi, 

rodesac 10kv/metri farTi daaxloebiT 48 aTas larad qiravdeba. rac mTavaria 

es yvelaferi kanonmdeblobasTan SesabamisobaSia da samarTlebrivi kuTxiTac 

aranair darRvevasTan ara aris dakavSirebuli. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 



Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis elefTer andronikaSvilis 

fizikis institutis uZravi qonebis 5 wlis vadiT, ijaris wesiT droebiT 

sargeblobaSi gacemis mizniT: 1. GSM momsaxurebisaTvis (mesame Taobis 

servisebi, fiqsirebuli, usadeno satelefono kavSiri, internet momsaxureba):  

a) Senobis ZiriTadi korpusis pirveli sarTuli, ezos mxridan 12 kvadratuli 

metri (el. debis generatorisaTvis, alt. kvebis wyaros gansaTavseblad);  b) 

korpusi 7/6 - sxvenSi daaxloebiT 12 kv/metri (kavSirgabmulobis antenis 

stacionaris gansaTavseblad);  g) amave korpusis saxuravze /brtyeli 

gadaxurva/  antenis 6 RerZis gansaTavseblad. jamSi 12 kvadratuli metri 

(antenis RerZebi ganTavsdeba cal-calke 2-2 kvadratul metrze). 2. samewarmeo 
saqmianobisaTvis:  a) erTsarTuliani kapitaluri Senoba 104 kvadratuli 

metri (universitetis quCis mxridan); b) sawvavgasamarTi sadguris nawili, 

romelic ganTavsebulia  20 kvadratuli metris mqone teritoriaze (cal-

calke - 15 kv/metri, 5 kvadratuli metri /universitetis quCis mxridan/). 

 

9. administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem 

warmomadgenlobiTi sabWos gaacno winadadeba ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis me-11 (biologebis korpusi) 

saswavlo korpusSi inventarizaciis Sedegad gamovlenili amortizirebuli 

da gamouyenebeli aqtivebis (1199 erTeuli) Camoweris Taobaze.  

batonma daviT ComaxiZem aseve aRniSna, rom sakmaod didi xnis manZilze ar 

iyo Catarebuli inventarizacia, rogorc iqna dasrulda es procesi da 

daiwyo meore etapi, qonebis Camoweris sakiTxi, rac TavisTavad rTuli da 

sapasuxismgeblo procesia. 

 warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma arnold gegeWkorma ganacxada, 

rom biologebis korpusis kedlis mxolod erTi mxare garemontda, meore ki 

kvlav cud mdgomareobaSia da dainteresda, Tu rodis iqneba SesaZlebeli misi 

SekeTeba da aRdgena, razec batonma daviT ComaxiZem brZana, rom zogadad 

garemontebas eqvemdebareba universitetis mravali korpusi, magram radganac 

es did xarjebTanaa dakavSirebuli da erTad SeuZlebelia amis 

ganxorcieleba, wels dRis wesrigSi dgas fizikis institutis garemonteba. 

aseve pirvel rigSi aucilebelia universitetis biblioTekis saxuravis 

SekeTebac, romlis farTi 5000 kv/metria. Zalzed cud mdgomareobaSia 

SemoerTebuli institutebis saxuravebi, morfologiis instituti, magram 

miuxedavad amisa, Tu yvelaferi gegmis mixedviT warimarTa da biujetic 

mogvcems amis saSualebas, momavali wlisaTvis vfiqrobT mTlianad 

damTavrdeba saremonto samuSaoebi. 



  batonma daviT ComaxiZem aseve ganacxada, rom universitetis 

administraciam gadawyvita SeiZinos kargi stamba, rac sakmaod did 

TanxasTanaa dakavSirebuli, magram radganac stamba Zalzed mniSvnelovani da 

aucilebelia universitetisaTvis, universiteti mzadaa gaiRos saWiro 

finansebi. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis me-11 (biologebis korpusi) 

saswavlo korpusSi inventarizaciis Sedegad gamovlenili amortizirebuli 

da gamouyenebeli aqtivebis Camoweraze. 

 

10. warmomadgenlobiTi sabWos spikerma sxdomis wevrebs gaacno akademiuri 

sabWos mier warmodgenili, internet-televiziis direqtorobis kandidati, 

batoni giorgi CarTolani. 

batonma giorgi CarTolanma pirvel rigSi madloba gadauxada 

universitetis administraciasa da warmomadgenlobiTi da akademiuri 

sabWoebis wevrebs universitetSi internet-televiziis SeqmnisaTvis. Mman aseve 

aRniSna, Tu raoden didi pativia misTvis, rom saSualeba mieca sakuTari 

gamocdileba da codna gaeziarebina universitetisaTvis. G 

batonma giorgi CarTolanma ganacxada, rom Ddidi mniSvneloba eqneba Tavad 

studentebis Cabmas am saqmianobaSi. internet-televizia uSualod CaerTveba 

saswavlo procesSi, es msoflioSi danergili sistemaa da zogadad Zalze 

nayofieri da dadebiTi Sedegis momtania.  

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma zurab gaiparaSvilma gamoTqva 

misi simpatia giorgi CarTolanis mimarT, rogorc Tavisi saqmis mcodnisa da 

profesionalisadmi.  



warmomadgenlobiTi sabWos wevri, batoni beJan TuTberiZe  dainteresda, 

SesaZlebelia Tu ara internet televiziis urTierToba skolebTan, razec 

giorgi CarTolanma brZana, rom internet-televiziaSi iqneba sabavSvo 

programebi, romlis mizani swored abiturientebTa da skolis mowafeebTan 

mWidro urTierTobebis damyarebaa. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, qalbatonma manana xaCiZem kiTxviT 

mimarTa giorgi CarTolans imis Taobaze, Tu rogor SeZlebda igi aRniSnuli 

saqmianobisaTvis  warmatebiT Tavis  garTmevas im pirobebSi, rodesac igi 

paralelurad ramdenime adgilasaa dasaqmebuli, razec giorgi CarTolanma 

dasZina, rom igi muSaobs erT sferoSi da amitom es misTvis ar warmoadgens 

aranair problemas. 

warmomadgenlobiTi sabWos spikerma warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs  

moaxsena misi azri  da aRniSna, rom akademiurma sabWom giorgi CarTolanis 

saxiT Zalian kargi kandidatura SeTavaza warmomadgenlobiT sabWos Tsu-s 

internet televiziis direqtoris Tanamdebobaze asarCevad. 

 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes 

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma: 

momxre: 30 

winaaRmdegi: 0 

Tavi Seikava: 0 

 

miRebuli gadawyvetileba: giorgi CarTolani arCeul iqnas ssip ivane 

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis internet 

televiziis direqtoris Tanamdebobaze. 

 

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:                            k. loria 

 

warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos 

xelmZRvaneli (ufrosi)                                        d. gegenava 













წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #37, დანართი 3. 
 

 
ცვლილებები სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წესდებაში  
 
 
 
1. მე–6 მუხლის მე–2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
„2. უნივერსიტეტი შედგება ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულებისაგან – 

ფაკულტეტებისაგან, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიბლიოთეკის, დამხმარე 
სტრუქტურული ერთეულების: რექტორისა და აკადემიური საბჭოს 

 

აპარატის, ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელის აპარატის, კანცელარიისა და მართვის ორგანოების სამდივნოებისაგან, 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო - კვლევითი ერთეულებისაგან, აგრეთვე საუნივერსიტეტო და 
საფაკულტეტო მნიშვნელობის, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და სამეცნიერო-კვლევითი 
ერთეულებისაგან.“; 

2. მე–10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 10. აკადემიური საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა 

1. აკადემიური საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას ახორციელებს 

2. 
რექტორისა და აკადემიური საბჭოს აპარატი. 

რექტორისა და აკადემიური საბჭოს აპარატი

 

 უზრუნველყოფს აკადემიური საბჭოს წევრთა 
ორგანიზაციულ, იურიდიულ, დოკუმენტურ და საინფორმაციო მომსახურებას.“; 

3. მე–12 მუხლის პირველი და მე–2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. რექტორისა და აკადემიური საბჭოს აპარატი

2. აკადემიური საბჭოს წევრები უფლებამოსილნი არიან დღის წესრიგის პროექტში დამატებით 
შეიტანონ განსახილველი საკითხი, რის შესახებაც 

, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარესთან  
შეთანხმებით, ადგენს სხდომაზე განსახილველი საკითხების ნუსხას, რომელსაც წინასწარ 
გადასცემს აკადემიური საბჭოს წევრებს. 

რექტორისა და აკადემიური საბჭოს აპარატს 
უნდა ეცნობოს სხდომის დაწყებამდე 

 
არა უგვიანეს 2 დღისა.“.  

 
  



წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #37, დანართი 4.1. 

ფაკულტეტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები 

 
1. არაწრფივი მოვლენების ფიზიკის  სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტი  

2. ბიოეფექტური ტექნოლოგიების ფუნდამენტური კვლევების სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი  

3. ბიოფიზიკისა და ბიო-ნანომეცნიერებების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი  

4. გამოთვლითი ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი  

5. გამოყენებითი ეკოლოგიის ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი  

6. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი  

7. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკისა და პერსპექტიულ მასალათა  სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი  

8. მაკრომოლეკულების ქიმიის და პოლიმერული მასალების სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი  

9. მეტალორგანული ქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტი  

10. მიკრო და ნანოელექტრონიკის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტი 

11. ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი  

12. ორგანული ქიმიის  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი  

13. სტრესის ბიოქიმიური მექანიზმების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი  

ინსტიტუტი  

14. ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის  სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტი  

15. არაორგანულ-ორგანული  არატრადიციული ჰიბრიდული მასალების სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი  

16. ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტი  

17. სამედიცინო და გამოყენებითი ბიოფიზიკის ინსტიტუტი 

18. გენეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტი 

 



ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #37, დანართი 4.2. 

 

ფაკულტეტის სასწავლო სტრუქტურული ერთეულები 

 

1. სასწავლო ცენტრი "C ISC O -ს ქსელური აკადემია"  

2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი 

3. მდგრადი განვითარების გის-ტექნოლოგიების და კატასტროფების პროგნოზირების 

ცენტრი 

 



ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #37, დანართი 4.3. 

 

ფაკულტეტის დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები: 

 

1. ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია 

2. აპარატურული და ტექნიკური უზრუნველყოფის ლაბორატორია 

3. ატომური ფიზიკის ლაბორატორია 

4. ბიომრავალფეროვნების ლაბორატორია 

5. ბიოორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია 

6. ბიოფიზიკის ლაბორატორია 

7. ბირთვული ფიზიკის ლაბორატორია 

8. გამოყენებითი  ლოგიკისა და პროგრამირების ლაბორატორია 

9. გამოყენებითი ელექტროდინამიკის და რადიოტექნიკის ლაბორატორია 

10. გენეტიკის ლაბორატორია 

11. გეოფიზიკისა და იონოსფეროს ფიზიკის ლაბორატორია 

12. ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის ლაბორატორია  

13. ექსპერიმენტული ინფორმაციის მოდელური ანალიზის ლაბორატორია 

14. ზოგადი  ფიზიკის  ლაბორატორია   

15. ზოგადი და არაორგანული ქიმიის ლაბორატორია 

16. იმუნოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია 

17. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის ლაბორატორია 

18. მათემატიკის ლაბორატორია 

19. მათემატიკური მოდელირებისა და გამოთვლითი მათემატიკის ლაბორატორია 

20. მაკრომოლეკულების ქიმიის ლაბორატორია 

21. მარტყოფის გეოგრაფიული ლაბორატორია 

22. მეტალორგანული და გამოყენებითი ქიმიის ლაბორატორია 

23. მორფოლოგიის ლაბორატორია 

24. ნიადაგების გეოგრაფიისა და ნიადაგმცოდნეობის  ლაბორატორია 

25. ორგანული ქიმიის ლაბორატორია 

26. პეტროქიმიის ლაბორატორია 



ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

27. პროგრამული უზრუნველყოფის ლაბორატორია 

28. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემების ანალიზის მონათესავე 

საკითხების ლაბორატორია 

29. ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის ლაბორატორია 

30. ფიზიკურ–ქიმიური ბიოლოგიის ლაბორატორია 

31. ჯანდარის ლაბორატორია 

32. ჰიდრომეტეოროლოგის ლაბორატორია 

33. ჰიდრომექანიკისა  და ოკეანოლოგიის ლაბორატორია 
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4. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 

5. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური 
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მუხლი 1. ფაკულტეტის სტატუსი  

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
(შემდგომში: თსუ) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 
(შემდგომში: ფაკულტეტი) არის უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების ძირითადი სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციული 
ერთეული, რომელიც აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური 
ავტონომიის პირობებში ახორციელებს სასწავლო პროგრამებსა და სამეცნიერო 
კვლევებს.   

2. ფაკულტეტი ვალდებულია, შეუქმნას სტუდენტს და ფაკულტეტის პერსონალს 
საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების დონიდან გამომდინარე სათანადო  
პირობები სწავლის, სწავლების და სამეცნიერო კვლევისათვის; უზრუნველყოს 
მეცნიერების შესაბამის დარგში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, 
მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და 
მუდმივად იზრუნოს სასწავლო და სამეცნიერო პირობების გაუმჯობესებაზე.  

მუხლი 2. ფაკულტეტის  სტრუქტურა 

1. ფაკულტეტი შედგება სასწავლო-სამეცნიერო, სასწავლო, სამეცნიერო, 
დამხმარე  სასწავლო-სამეცნიერო და სხვა დამხმარე სტრუქტურული 
ერთეულებისაგან.  

2. ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულებისათვის (შემდგომში: 
სტრუქტურული ერთეულები) რეზერვირებული დასახელებები:  
2.1. სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება ერქვას 

დეპარტამენტი და/ან კათედრა.     
2.2. სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება ერქვას ინსტიტუტი.  
2.3. სასწავლო სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება ერქვას ცენტრი. 
2.4. დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება 

ერქვას ლაბორატორია. 
2.5. სტრუქტურული ერთეულის ქვეერთეულს შეიძლება ერქვას 

განყოფილება.  
3. სტრუქტურულ ერთეულებს შორის მიმართება: 

3.1. სტრუქტურულ ერთეულებს შორის შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ამ 
დებულებით განსაზღვრული ურთიერთმიმართება. 

3.2. დეპარტამენტი შეიძლება შეიცავდეს კათედრას და ლაბორატორიას 
სტრუქტურული ქვეერთეულის სახით.  

3.3. კათედრა შეიძლება იყოს ინტერდისციპლინური და აქედან გამომდინარე 
შევიდეს ერთი ან რამდენიმე დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში. 

3.4. სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ქვეერთეული შეიძლება იყოს 
განყოფილება.  

3.5. სასწავლო სტრუქტურული ერთეულის ქვეერთეული შეიძლება იყოს 
განყოფილება.  

4. ფაკულტეტში გაერთიანებულია შემდეგი დეპარტამენტები: 
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4.1. მათემატიკის დეპარტამენტი; 
4.2. კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი; 
4.3. ფიზიკის დეპარტამენტი; 
4.4. ქიმიის დეპარტამენტი; 
4.5. ბიოლოგიის დეპარტამენტი; 
4.6. გეოგრაფიის დეპარტამენტი; 
4.7. გეოლოგიის დეპარტამენტი. 
4.8. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი. 

5. სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები მოცემულია დანართში №1.  
6. სასწავლო სტრუქტურული ერთეულები მოცემულია დანართში №2. 
7. დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები მოცემულია 

დანართში №3. 
8. სხვა დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები მოცემულია დანართში №4.  

მუხლი 3. სტრუქტურული ერთეულების დანიშნულება და ანგარიშვალდებულება 

1. სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების დანიშნულებაა 
სტრუქტურული ერთეულის განვითარების სტრატეგიული დაგეგმარება, 
დარგის სასწავლო და სამეცნიერო პოლიტიკის განსაზღვრა, საბაკალავრო, 
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების განხორციელება. 

2. სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები იქმნება თსუ-ის ბაზაზე სამეცნიერო 
კვლევების წარმოების, აგრეთვე სამეცნიერო კვლევის შედეგების 
კომერციალიზაციის მიზნით. 

3. სასწავლო სტრუქტურული ერთეულები იქმნება სხვადასხვა სახის 
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით.   სასწავლო 
სტრუქტურულ ერთეულს უფლება არ აქვს განახორციელოს საბაკალავრო, 
სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამა.   

4. დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების 
დანიშნულებაა სასწავლო პროცესსა  და სამეცნიერო კვლევების 
განხორციელებაში მონაწილეობა.   

5. დანართში №4 მოცემული სხვა დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების 
დანიშნულებაა ფაკულტეტის მატერიალური და ადამიანური რესურსების 
მართვა, სასწავლო პროცესის ორგანიზება და მისი გამართული მუშაობის 
უზრუნველყოფა, სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზაციის ხელშეწყობა, 
ფაკულტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება, შეკრება, 
ანალიზი და გავრცელება, კომუნიკაციის უზრუნველყოფა ფაკულტეტს 
შიგნით,  თსუ-ის ადმინისტრაციასთან, სხვა ფაკულტეტებთან და 
სტრუქტურულ ერთეულებთან, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება.  

6. სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ამ დებულებით დაურეგულირებელი 
საკითხის წარმოქმნის შემთხვევაში იქმნება დამატებითი მარეგულირებელი 
დოკუმენტი უფლებამოსილებათა გამიჯვნის   შესახებ, რომელსაც ამზადებს 
ფაკულტეტის დეკანი და ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო.  ასეთი 
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მარეგულირებელი დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში სადავო საკითხები 
რეგულირდება დეკანის გადაწყვეტილებით.    

7. სტრუქტურულ ერთეულს აქვს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
სამოქმედო გეგმა. 

8. სტრუქტურული ერთეული ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს 
წინაშე.  

მუხლი 4. სტრუქტურული ერთეულების პერსონალი 

1. სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულებში დარგობრივი ნიშნით 
გაერთიანებულია მხოლოდ ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი.  

2. დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში გაერთიანებულია ფაკულტეტის 
საშტატო განრიგით გათვალისწინებული შესაბამისი პერსონალი. 

3. სასწავლო და სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების პერსონალს 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის წარდგინებით ამტკიცებს 
ფაკულტეტის საბჭო.  

4. სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების პერსონალისათვის 
რეზერვირებული დასახელებებია: 
4.1. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; 
4.2. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე; 
4.3. კათედრის გამგე; 
4.4. კათედრის გამგის მოადგილე. 

5. სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების პერსონალისათვის 
რეზერვირებული დასახელებებია:  
5.1. ინსტიტუტის დირექტორი; 
5.2. ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე; 
5.3. განყოფილების გამგე; 
5.4. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი; 
5.5. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი; 
5.6. მეცნიერ თანამშრომელი; 
5.7. ტექნიკური მუშაკი. 

6. სასწავლო სტრუქტურული ერთეულების პერსონალისათვის რეზერვირებული 
დასახელებებია:  
6.1. ცენტრის დირექტორი; 
6.2. უფროსი მასწავლებელი; 
6.3. მასწავლებელი. 

7. დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების 
პერსონალისათვის რეზერვირებული დასახელებებია:  
7.1. ლაბორატორიის გამგე; 
7.2. უფროსი ლაბორანტი; 
7.3. ლაბორანტი; 
7.4. უფროსი ინჟინერი; 
7.5. ინჟინერი. 
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8. დანართში №4 მოცემული სხვა დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების 

პერსონალისათვის რეზერვირებული დასახელებებია: 
8.1. სამსახურის უფროსი; 
8.2. კანცელარიის უფროსი; 
8.3. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი; 
8.4. უფროსი სპეციალისტი; 
8.5. ბიბლიოთეკარი; 
8.6. მდივანი. 

მუხლი 5. ფაკულტეტის საბჭო 

1. ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო: 
1.1. ფაკულტეტის საბჭოს არჩევის წესი განიმარტება უნივერსიტეტის 

წესდებით.  
1.2. ფაკულტეტის საბჭოს უფლებამოსილების სფერო განიმარტება 

საქართველოს კანონით უმაღლესი განათლების შესახებ, უნივერსიტეტის 
წესდებით და ფაკულტეტის დებულებით. 

2. კვორუმი და გადაწყვეტილების მიღება:  
2.1. ფაკულტეტის საბჭოს  სხდომა  უფლებამოსილია  მიიღოს  

გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.  
2.2. ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება  მიღებულად  ჩაითვლება  თუ 

შესრულებულია შემდეგი მოთხოვნები: 
2.2.1. გადაწყვეტილებას  მხარს  დაუჭერს  სხდომის  დამსწრეთა ნახევარზე 

მეტი. 
2.2.2. ,,უმაღლესი  განათლების  შესახებ”  საქართველოს  კანონით  ან  

უნივერსიტეტის წესდებით  სხვა  რამ  არ  არის  გათვალისწინებული.   
2.3. ფაკულტეტის საბჭოს  სხდომაზე  კენჭისყრა  არის  ღია,  გარდა  კანონით  

და უნივერსიტეტის წესდებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.   
2.4.  ფაკულტეტის საბჭოს  წევრთა  საერთო  რაოდენობის  1/4-ს  უფლება  აქვს 

მოითხოვოს  ფარული  კენჭისყრა.   
3. ფაკულტეტის საბჭო საჭიროებისამებრ ქმნის დროებით კომისიას და 

განსაზღვრავს მისი მუშაობის რეგლამენტს. 
4. ფაკულტეტის საბჭო: 

4.1. დეკანის წარდგინებით განიხილავს გადაწყვეტილებას ფაკულტეტის 
დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ და დასამტკიცებლად 
წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს. 

4.2. დეკანის წარდგინებით განიხილავს  გადაწყვეტილებას სტრუქტურული 
ერთეულების შექმნის, რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის თაობაზე და 
დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს. 

4.3. ამტკიცებს სასწავლო, სამეცნიერო და სასწავლო-სამეცნიერო 
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს.  

4.4. განსაზღვრავს სტრუქტურული ერთეულების ანგარიშგების ვადებს და 
ფორმას. 
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4.5. ვალდებულია შეაფასოს სტრუქტურული ერთეულების მიერ გაწეული 

მუშაობა წარმოდგენილი ანგარიშის საფუძველზე წელიწადში ერთხელ.  
4.6. იღებს გადაწყვეტილებას სტრუქტურული ერთეულისათვის ქვეანგარიშის 

გახსნის თაობაზე და აკეთებს შესაბამის წარდგინებას თსუ-ის 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სახელზე.  

5. ოქმის წარმოება: 
5.1. ფაკულტეტის საბჭოს თითოეული სხდომის შესახებ იწარმოება ოქმი.  
5.2. ოქმს  ხელს  აწერს  ფაკულტეტის საბჭოს  თავმჯდომარე  და   საბჭოს 

სხდომის მდივანი. 

მუხლი 6. სადისერტაციო საბჭო 

1.  სადისერტაციო  საბჭო  არის  დოქტორის  აკადემიური  ხარისხის  
მიმნიჭებელი  ორგანო, რომელიც იქმნება ფაკულტეტზე.  

2. სადისერტაციო  საბჭოს აქვს დებულება, რომელიც დამტკიცებულია 
ფაკულტეტის საბჭოს მიერ. 

3. სადისერტაციო საბჭო იქმნება თსუ-ის წესდების შესაბამისად.  
4. სადისერტაციო საბჭო ფუნქციონირებს სადისერტაციო საბჭოს დებულების, 

აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილებების და თსუ-ის წესდების 
შესაბამისად.  

 

მუხლი 7. მაგისტრატურა, დოქტორანტურა  

1. მაგისტრატურის საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველია 
სამაგისტრო გამოცდის შედეგები, რომელიც მოიცავს საერთო სამაგისტრო 
გამოცდასა და შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამით განსაზღვრულ 
გამოცდას/გამოცდებს. 

2. დოქტორანტურის საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველია 
წარმატებული გასაუბრება შესაბამის კომისიასთან. კონკრეტული სადოქტორო 
პროგრამით ასევე შესაძლებელია განსაზღვრული იყოს მიღების დამატებითი 
პირობები.   

მუხლი 8. ფაკულტეტის ბიუჯეტი 

1. ფაკულტეტის ბიუჯეტის შედგენის წესი განსაზღვრულია თსუ წესდებით. 
2. ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან შეიძლება დაფინანსდნენ დამხმარე 

სტრუქტურული ერთეულები. 
3. ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან არ შეიძლება დაფინანსდეს სამეცნიერო და 

სასწავლო სტრუქტურული ერთეულები. 
4. სტრუქტურულ ერთეულებს შეიძლება ჰქონდეთ ქვეანგარიში.  
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5. სტრუქტურული ერთეულის ქვეანგარიშიდან თანხის მიზნობრივ ხარჯვაზე 

პასუხისმგებელია სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.  

 

 მუხლი 9. ფაკულტეტის მართვა  

1. ფაკულტეტის მართვა ხორციელდება საქართველოს კანონის უმაღლესი 
განათლების შესახებ, თსუ-ის წესდების და ფაკულტეტის დებულების 
საფუძველზე. 

2. სტრუქტურულ ერთეულს ჰყავს ხელმძღვანელი ან მოვალეობის 
შემსრულებელი. 

3. სასწავლო, სამეცნიერო და სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული 
ერთეულების ხელმძღვანელს ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო. 

4. სასწავლო, სამეცნიერო და სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელს განსაზღვრული ვადით ნიშნავს 
ფაკულტეტის დეკანი. 

5. სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
იმავდროულად უნდა იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი. 

 

მუხლი 10. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური  იქმნება სასწავლო და 
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი აკადემიური პერსონალის 
პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასების მიზნით და 
მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად.  
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წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #37, დანართი 5. 
 
 

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დებულება და სტრუქტურა 

 
თავი I 

ზოგადი დებულებები 
 

მუხლი 1. ფაკულტეტის სტატუსი  

1. სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში „თსუ“) 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (შემდგომში „ფაკულტეტი“) წარმოადგენს თსუ-ის ძირითად 
სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელიც აკადემიური თავისუფლებისა და 
ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას  და მათთვის 
შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით. 
 

2. ფაკულტეტის ოფიციალური სახელწოდებაა ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი“. 

3. ფაკულტეტის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით, თ სუ–ის 
წესდებითა და წინამდებარე დებულებით.  

4. ფაკულტეტს აქვს ბლანკი თსუ–ის ლოგოს გამოსახულებით.  ბლანკის გამოყენება ხდება ფაკულტეტის 
დეკანის დავალებით ან თანხმობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

5. ფაკულტეტს აქვს ბეჭედი და ვებ–გვერდი. 
 

 
მუხლი 2. ფაკულტეტის დებულების მოქმედება  
 
წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და 
კომპეტენციის სფეროებს, ფაკულტეტის სტრუქტურას, მისი სტრუქტურული და 
საგანმანათლებლო/სამეცნიერო საქმიანობის განმახორციელებელი ერთეულების საქმიანობის წესსა და 
უფლება-მოვალეობებს. 

 
მუხლი 3. ფაკულტეტის ამოცანები 

ფაკულტეტის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) მაღალხარისხიანი, ხელმისაწვდომი და თანამედროვე დონის ჰუმანიტარული განათლების მიღების 
უზრუნველყოფა; 

ბ) ჰუმანიტარული სფეროს მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი  კადრების მომზადება ქვეყნის 
ინტერესების და საერთაშორისო  აკადემიური სტანდრტების გათვალისწინებით; 

გ) ჰუმანიტარულ კვლევებში ინოვაციური მიდგომების დანერგვა და მეცნიერული კვლევის შედეგების 
სასწავლო პროცესში ინტეგრირება; 
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დ) ფაკულტეტის ინტელექტუალური პოტენციალის კონცენტრაცია პრიორიტეტული სამეცნიერო 
პრობლემატიკის დამუშავებაზე და ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისი სამეცნიერო–
კვლევითი პროექტების ინიცირება ან/და ხელშეწყობა; 

ე) სტუდენტებისათვის სწავლისა და დამოუკიდებელი კვლევისათვის საუკეთესო პირობების შექმნა; 

ვ) სტუდენტისა და პროფესორის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და საერთაშორისო  
აკადემიური თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება და გაღრმავება; 
 
ზ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული 
განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.  
 

თავი II 
ფაკულტეტის სტრუქტურა და მართვა 

 
მუხლი 4. ფაკულტეტის სტრუქტურა და მართვის ორგანოები  
 
1. ფაკულტეტის მართვა ხორციელდება შემდეგი ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) მეშვეობით: 
ფაკულტეტის საბჭო, ფაკულტეტის დეკანი და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.  
  
2. ფაკულტეტის სტრუქტურა და სტრუქტურული  ერთეულების საქმიანობის წესი განისაზღვრება 
წინამდებარე დებულებით, რომელსაც ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს თსუ–ის  
წარმომადგენლობითი საბჭო.  

3. ფაკულტეტი აერთიანებს საფაკულტეტო მნიშვნელობის ძირითად და დამხმარე სტრუქტურულ 
ერთეულებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სპეციალისტთა მომზადებას, აკადემიური თავისუფლებისა და 
ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზებას, უწყვეტი განათლების 
ორგანიზებას და სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებებით. 

4. ფაკულტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის განმახორციელებელი საფაკულტეტო 
მნიშვნელობის ძირითადი სტრუქტურული ერთეულია: სასწავლო –სამეცნიერო ინსტიტუტი (შემდგომში 
ინსტიტუტი (სსი), რომლის შემადგენლობაში შეიძლება შევიდეს: სასწავლო–სამეცნიერო დეპარტამენტი 
(შემდგომში დეპარტამენტი),  სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი, სასწავლო ლაბორატორია,  სტუდია,  
სახელოსნო. 

5. ფაკულტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის განმახორციელებელი ძირითადი 
სტრუქტურული ერთეული ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე. 

6. ფაკულტეტის შემადგენლობაში სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახით შეიძლება 
შედიოდეს   საფაკულტეტო მნიშვნელობის  საგანმანათლებლო, საგანმანათლებლო–სამეცნიერო, სამეცნიერო–
კვლევითი ცენტრი.   

7. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებია: სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, 
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური, რესურსების მართვის სამსახური, სტუდენტთა 
მომსახურების ცენტრი, კანცელარია,   ბიბლიოთეკა. 

8. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეული ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის დეკანის წინაშე.      

9. დადგენილი წესის შესაბამისად ფაკულტეტზე იქმნება ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო. 

10. ფაკულტეტზე მოქმედებს სტუდენტური თვითმმართველობა. 
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11. ფაკულტეტზე მოქმედებს „ნორჩ ჰუმანიტართა სკოლა“. 

  

მუხლი  5.  სტრუქტურული ერთეულების შექმნისა და გაუქმების წესი 

ფაკულტეტის ახალი სტრუქტურული ერთეულის შექმნის ან არსებული ერთეულების გაუქმების შესახებ 
გადაწყვეტილებას შეიმუშავებს ფაკულტეტის საბჭო და დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით 
საბჭოს. 

 
თავი III 

ფაკულტეტის საბჭო 
 

მუხლი 7. ფაკულტეტის საბჭოს ფორმირება  
 
1. ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომლის ფორმირების წესი 
განისაზღვრება თსუ–ის წესდებით.  

2. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა რაოდენობა განისაზღვრება 
საბჭოს შემადგენლობის 1/4-ით.  

 
მუხლი 8. ფაკულტეტის საბჭოს უფლებამოსილებები  
ფაკულტეტის საბჭო:   

ა) განსაზღვრავს და თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტს; 
 
ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი 
შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ფაკულტეტის დეკანს; 
 
გ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და თსუ–ის აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს 
ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით 
პროგრამებს;  
 
დ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას და 
დასამტკიცებლად წარუდგენს  თსუ–ის წარმომადგენლობით საბჭოს; 
 
ე) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს თსუ–ის 
აკადემიურ საბჭოს;   
 
ვ) ირჩევს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს;  
 
ზ) უფლებამოსილია დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, დეკანისათვის 
დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის შეუფერებელი 
საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტის საკითხი.  

 
თ) დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ნიშნავს დეკანის მოვალეობის 
შემსრულებელს;  
 
ი) სასწავლო წლის დასაწყისში განსაზღვრავს კოეფიციენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდისათვის; 
 



 

 

 4 

კ) უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს გადაწყვეტილება 
საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის კოეფიციენტის მინიჭების ან არმინიჭების თაობაზე; 
კოეფიციენტის მინიჭების შემთხვევაში განსაზღვრავს კოეფიციენტებს საერთო სამაგისტრო გამოცდის 
ტესტის ცალკეული ნაწილისთვის, აგრეთვე ადგენს კოეფიციენტებს მის მიერ განსაზღვრული 
გამოცდის/გამოცდებისათვის. 
 
ლ)მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის შეიმუშავებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების ჩატარების წესს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი  წესის შესაბამისად;  
 
მ)სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიზნით განსაზღვრავს 
სპეციალობის/სპეციალობების ჩამონათვალს საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების 
ფარგლებში.  
 
ნ)შეიმუშავებს დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების/გასაუბრების ჩატარების წესს.   
 
ო) სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინების საფუძველზე განსაზღვრავს 
დოქტორანტების სწავლის საფასურის შეღავათის ოდენობას.  
        
პ) ახორციელებს ამ დებულებით, თსუ–ის წესდებითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის 
მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.   

 
მუხლი 9 . ფაკულტეტის საბჭოს ფუნქციონირების პროცედურული საკითხები: 
 
1. ფაკულტეტის საბჭო პირველ სხდომაზე საბჭოს წევრი აკადემიური პერსონალის შემადგენლობიდან  ღია 
კენჭისყრით ირჩევს ფაკულტეტის საბჭოს მდივანს. ფაკულტეტის საბჭოს მდივნის ფუნქციაა ფაკულტეტის 
საბჭოს საქმისწარმოების ორგანიზება. ფაკულტეტის საბჭოს მდივნის სხდომაზე არყოფნის შემთხვევაში მის 
ფუნქციას ასრულებს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ უმრავლესობით არჩეული საბჭოს რიგითი წევრი 
აკადემიური პერსონალის შემადგენლობიდან. 
 
2. ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტს ამზადებს საბჭოს მდივანი დეკანის მითითებით. 
ფაკულტეტის საბჭოს წევრებს შეუძლიათ საბჭოს მდივნისათვის  დღის წესრიგის პროექტში 
გასათვალისწინებელი საკითხების მიწოდება წერილობით. ფაკულტეტის საბჭოს მდივანი ფაკულტეტის 
საბჭოს სხდომის თარიღამდე 3 დღით ადრე საჯარო ადგილას აქვეყნებს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტს. 
 
3. ფაკულტეტის საბჭო სხდომის დაწყებისთანავე ღია კენჭისყრით ამტკიცებს დღის წესრიგს. 
  
4. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი ფაკულტეტზე დაკავებული აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლების 
შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას. 
 
5. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი სტუდენტის სტატუსის 
შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში სტუდენტი ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის 
უფლებას. 
 
6. ფაკულტეტის საბჭო, როგორც წესი,  სხდომებს ატარებს კალენდარული თვის მეოთხე კვირაში. 
ფაკულტეტის საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის უფლება აქვს ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარეს 
საკუთარი ინიციატივით ან ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა 1/3 მოთხოვნით. 
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7. ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება საერთო 
შემადგენლობის 1/2. გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ საკითხს მხარი დაუჭირა სხდომაზე 
დამსწრეთა ნახევარზე მეტმა. 
 
8. ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე კენჭისყრა არის ღია, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით, თსუ–ის 
წესდებითა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
 
9. ფაკულტეტის საბჭოს ყოველი სხდომის თაობაზე ფორმდება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს სხდომის 
თავმჯდომარე და საბჭოს მდივანი. 
10. ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია  შექმნას სპეციალური  კომისია, რომელსაც  ევალება ფაკულტეტის 
სასწავლო და სამეცნიერო  საქმიანობის კონკრეტული  საკითხების შესწავლა და  შესაბამისი 
გადაწყვეტილებების მიღება. კომისიების შემადგენლობა და მუშაობის წესი მტკიცდება ფაკულტეტის საბჭოს 
მიერ. 
 
11. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ფაკულტეტის საბჭოს  გადაწყვეტილებით ფუნქციონირებს 
ფაკულტეტის საბიუჯეტო  თანხების გამანაწილებელი კომისია და ფაკულტეტის სარედაქციო–საგამომცემლო 
კომისია.   

 
თავი IV 

ფაკულტეტის დეკანი 
 

მუხლი 10. ფაკულტეტის დეკანის სტატუსი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს  ხელმძღვანელობს და მესამე პირებთან ურთიერთობებში 
წარმოადგენს ფაკულტეტის დეკანი.  
  
მუხლი 11.  დეკანის არჩევის წესი 

1. ფაკულტეტის საბჭო ფაკულტეტის დეკანს ირჩევს 4 წლის ვადით,  გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და 
სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვით. 

2. დეკანის თანამდებობაზე ერთი და იგივე პირი ზედიზედ შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ორჯერ.  

3. საქართველოს კანონმდებლობით, თსუ–ის წესდებითა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციებით შეიძლება 
განისაზღვროს დეკანობის კანდიდატისთვის წაყენებული მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. 

4. დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყების შესახებ განცხადებას 
ფაკულტეტის საბჭო აქვეყნებს კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყებამდე არანაკლებ 1 თვით ადრე  
საქართველოს კანონმდებლობით, თსუ–ის წესდებითა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციებით დადგენილი 
წესით. რეგისტრაცია გრძელდება არანაკლებ 2 და არა უმეტეს 3 კვირისა. არჩევნები ტარდება კანდიდატების 
რეგისტრაციის დასრულებიდან არანაკლებ 3 კვირის და არა უგვიანეს 1 თვის ვადაში.   

5. კანდიდატად რეგისტრაციისათვის აუცილებელია ავტობიოგრაფიისა და ფაკულტეტის განვითარების 
კონცეფციის წარმოდგენა. დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს თსუ–ის აკადემიური საბჭო. თითოეული კანდიდატი რეგისტრირებულად 
ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს აკადემიური საბჭოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.  
 
6. ფაკულტეტის დეკანს ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო. არჩეულად ჩაითვლება პირი, რომელიც მიიღებს საბჭოს 
სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტს. თუ ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმების საკმარისი 
რაოდენობა, გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობს პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე 
ორი პრეტედენტი. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში მეორე ტურში გამსვლელთა გამოსავლენად სამ 
დღეში ტარდება ხელახალი კენჭისყრა. არჩევნების მეორე ტური ტარდება პირველი ტურის ჩატარებიდან 7  
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დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების მეორე ტურშიც ვერ მოხერხდა დეკანის არჩევა, ინიშნება 
ახალი არჩევნების თარიღი. 
 
7. თსუ–ის საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება დეკანის არჩევნების 
საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით. 
 
 
მუხლი 12. ფაკულტეტის დეკანის უფლებამოსილებები  
 
   ფაკულტეტის დეკანი: 
 

ა) უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტიანად მიმდინარეობას; 
 
ბ) ფაკულტეტის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ 
გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;  
 
გ) შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის სტრუქტურასა 
და დებულებას; 
 
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია წარმომადგენლობითი საბჭოს, აკადემიური 
საბჭოსა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულებაზე;  
 

ე) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ– სამართლებრივ 
აქტებს; 
  
ვ)   თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს;  
 
ზ)  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და თსუ–ს წესდების შესაბამისად 
პასუხისმგებელია ფაკულტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივ გამოყენებაზე;  
  
თ) ახორციელებს თსუ–ის წესდებითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა 
უფლებამოსილებას.  

 
მუხლი 13. ფაკულტეტის დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 
1. დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, დეკანისათვის დაკისრებული მოვალეობების 
არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით, 
ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით განიხილოს დეკანის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი.  
 
2. გადაწყვეტილება დეკანის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე მიიღება ფარული კენჭისყრით, საბჭოს 
სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი ამ პუნქტით გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ 
მონაწილეობს. ამ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ იწვევს სადავო აქტის 
მოქმედების შეჩერებას . 
 

 
 მუხლი 14. დეკანის მოადგილე(ები) და თანაშემწე 
1. უფლებამოსილებების უკეთ განხორციელების მიზნით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს 
ჰყავს მოადგილე(ები). 

2. დეკანის მოადგილის ძირითადი ამოცანაა: 
ა)   სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის უზრუნველყოფა; 
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ბ) სპეციალობების, მოდულების, სასწავლო გეგმებისა და სასწავლო პროცესის ცხრილის განსაზღვრის 
პროცესის კოორდინირება; 
გ) კომპეტენციის ფარგლებში აკადემიური პერსონალის დატვირთვების განსაზღვრის კოორდინირება; 
დ) სასწავლო პროცესის ცხრილისა და აკადემიური პერსონალის დატვირთვების მონიტორინგი; 
ე) ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია; 
ვ) ფაკულტეტზე სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზების კოორდინაცია; 
ზ) დეკანის მითითებების შესრულება. 
 

3.დეკანის მოადგილეებს შორის უფლება-მოვალეობას ანაწილებს დეკანი ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემით. 
 

4.დეკანის მოადგილე შეიძლება იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შემადგენლობიდან. 
 

5.დეკანის მოადგილეს დეკანის წარდგინებით ნიშნავს თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.  
 

6.დეკანის მიერ თავისი მოვალეობის შესრულების  დროებით შეუძლებლობის შემთხვევაში დეკანის 
უფლებამოსილებას   ასრულებს მისი ერთ–ერთი მოადგილე.  
 

7. დეკანს ჰყავს თანაშემწე(ები), რომელიც ექვემდებარება დეკანს და დახმარებას უწევს მას თავისი 
საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელებაში. 

8.დეკანის თანაშემწის ძირითადი ამოცანაა: 
ა) კორესპონენციების მომზადება; 
ბ) დეკანის შეხვედრების  დაგეგმვა და ორგანიზება; 
გ) ფაკულტეტზე სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება; 
დ) ფაკულტეტის საქმიანობის თაობაზე საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება; 
ე) ფაკულტეტის ვებ–გვერდზე ინფორმაციის განთავსება; 
ვ) დეკანის მითითებათა შესრულება. 

9. დეკანის თანაშემწეს დეკანის წარდგინებით ნიშნავს თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 

 

 

თავი V 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
 

მუხლი 15. სამსახურის სტატუსი  
 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე, მისი აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების 
ხარისხის სისტემატურ შეფასებას. 
 
2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს ფაკულტეტის დებულების 
შესაბამისად.   
 
მუხლი 16.  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფლებამოსილება  
 
1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამყარებს მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს 
საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის 
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სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის 
მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად.  
 
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის 
უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო 
სისტემა და ა.შ.) გამოყენების გზით და აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებას.  
 
3. ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის ნაწილს.  
 
4. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იხილავს დადგენილი წესის შესაბამისად შედგენილ 
საგანმანათლებლო პროგრამებს და მათი აღნიშნული დოკუმენტის ტექნიკური  მონიტორინგისა და 
აკადემიური ექსპერტიზის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან შეთანხმებით. ერთობლივი დადებითი დასკვნის შემთხვევაში საგანმანათლებლო პროგრამა 
განსახილველად გადაეცემა ფაკულტეტის საბჭოს. 
 
5. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავისი საქმიანობის შესახებ ანგარიშს წელიწადში 
მინიმუმ ერთხელ წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს.   

6.ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს  საგანმანათლებლო პროგრამების 
სისტემატურ მონიტორინგს. მიღებულ შედეგებს წარადგენს ფაკულტეტის საბჭოზე პროგრამების შემდგომი 
დახვეწის მიზნით. 
 

მუხლი 17.  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  სტრუქტურა  

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრუქტურა   
ითვალისწინებს:  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის   უფროსს, სამსახურის  წევრებსა და 
დამხმარე პერსონალს. 
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის   წევრი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის საბჭოს წევრი, 
სრული ან ასოცირებული პროფესორი. სამსახურის წევრი საქმიანობას ახორციელებს ანაზღაურების გარეშე, 
თსუ–სთან გაფორმებული  ხელშეკრულების ფარგლებში. 
 
მუხლი 18. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის უფლებამოსილებანი  
 
1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:  
 
ა) წარმართავს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობას  
თსუ–ის  წესდების,  უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის დებულების და ფაკულტეტის დებულებების 
შესაბამისად;  
 
ბ) ანაწილებს მოვალეობებს ფაკულტეტის სამსახურის თანამშრომლებს შორის;  
 
გ) ხელმძღვანელობს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოკლე და გრძელვადიანი 
სამუშაო გეგმების შემუშავებასა და მათ შესრულებას;  
 
დ) წარმოადგენს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს თსუ–ის მართვის ორგანოებთან, 
ფაკულტეტებთან და სხვა სამსახურებთან, ხოლო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში წარმოადგენს 
ფაკულტეტს მესამე პირებთან ურთიერთობისას; 
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ე) საქართველოს კანონმდებლობით და თსუ–ის წესდებით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული 
ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს თავისი 
კომპეტენციის ფარგლებში. 
 
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში  მის მოვალეობას 
ასრულებს სამსახურის ერთ–ერთი უფროსი სპეციალისტი.  
 
 
მუხლი 19. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევის წესი  
 
1. ფაკულტეტის ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელის  წარდგინებით ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო. 
2. ფაკულტეტის საბჭოს შეიძლება წარედგინოს ერთი ან ერთზე მეტი კანდიდატურა.  
 
3. არჩეულად ჩაითვლება პირი, რომელიც მიიღებს საბჭოს სიითი შემადგენლობის ხმათა ნახევარზე მეტს.  
 

4. თუ ვერც ერთმა პრეტენდენტმა ვერ დააგროვა ხმების ეს რაოდენობა, გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც 
მონაწილეობს პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ორი პრეტენდენტი. ხმების თანაბრად გაყოფის 
შემთხვევაში მეორე ტურში გამსვლელთა გამოსავლენად ტარდება ხელახალი კენჭისყრა გამარჯვებულის 
გამოსავლენად. თუ არჩევნების მეორე ტურშიც ვერ გამოვლინდა გამარჯვებული, არაუგვიანეს 5 დღის 
განმავლობაში ინიშნება ახალი არჩევნების თარიღი.  
 
 

თავი VI 
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო 

 
მუხლი 20. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სტატუსი  
 
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო, რომელიც 
იქმნება ფაკულტეტზე.  
 
მუხლი 21. სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა  
1. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო შედგება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე ფაკულტეტის 
ყველა სრული და ასოცირებული პროფესორისაგან. სადისერტაციო საბჭოს  გადაწყვეტილებით 
შესაძლებელია სადისერტაციო საბჭოში დოქტორის ხარისხის მქონე პირების მოწვევა.  
 
2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო შედგება 5 დარგობრივი (ფილოსოფიის, 
ფილოლოგიის, ისტორიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, განათლების მეცნიერებების) სექციისაგან, რომელშიც 
ერთიანდებიან საბჭოს წევრი შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.  
 
3. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ჰყავს თავმჯდომარე და მდივანი, რომელიც აირჩევა სადისერტაციოს 
საბჭოს შემადგენლობიდან. 
 
4. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეს შეიძლება ჰყავდეს მოადგილე. 
 
5. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის,  თავმჯდომარის მოადგილისა და მდივნის არჩევის 
წესი და მათი ფუნქციები განისაზღვრება ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს  დებულებით, რომელსაც 
ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს აკადემიური საბჭო.  

 

მუხლი 22 . სადისერტაციო საბჭოს ფუნქციები 



 

 

 10 

 
 სადისერტაციო საბჭოს ფუნქციებია: 

ა) დოქტორანტების სადისერტაციო თემის დამტკიცებისა და ხელმძღვანელის დანიშვნის თაობაზე 
გადაწყვეტილებების მიღება; 
ბ) შემფასებლების (ოპონენტების) დანიშვნა და დისერტაციის დაცვის თარიღის განსაზღვრა; 
გ) სადისერტაციო ნაშრომის ზღვრული მოცულობის, ფორმატისა და გაფორმების ინსტრუქციის  
დადგენა; 
დ) სადისერტაციო კომისიის დამტკიცება; 
ე) დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭება სადისერტაციო კომისიის დასკვნის საფუძველზე; 
ვ) საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მინიჭებული დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის აღიარების საკითხის გადაწყვეტა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, 
შესაბამისი დოკუმენტაციის განხილვისა და თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
დასკვნის საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; 
ზ) უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მინიჭებული დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის აღიარების საკითხის გადაწყვეტა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, 
შესაბამისი დოკუმენტაციის განხილვისა და შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის ავთენტურობის ცნობის საფუძველზე საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 
 
მუხლი 23. სადისერტაციო საბჭოს  საქმიანობის წესი  
 
სადისერტაციო საბჭო  თავის საქმიანობას წარმართავს თსუ–ის აკადემიური საბჭოს მიერ ფაკულტეტის 
საბჭოს წარდგინებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად და დოქტორის ხარისხს ანიჭებს მეცნიერების 
იმ დარგებში, რომლებიც განსაზღვრულია მისივე დებულებით. 

 
თავი VII 

 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის განმახორციელებელი  ერთეულები 

 
მუხლი 24. საგანმანათლებლო პროგრამა 

1. საგანმანათლებლო პროგრამა არის დარგობრივი და ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციებით აღწერილ 
სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული სტუდენტზე ორიენტირებული მოქნილი სტრუქტურის მქონე 
კურიკულუმი. 

2. ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები უზრუნველყოფენ სპეციალისტთა მომზადებას სწავლების 
ყველა საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, პროფესიული განათლება, უწყვეტი 
განათლება) მიხედვით და პასუხისმგებელია მათი მომზადების ხარისხზე. 

3. საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები შედგება სასწავლო კურსებისა და 
მოდულებისაგან. 

4. სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტისაგან და სრულდება სადისერტაციო 
ნაშრომის დაცვით.  

5. საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება ადამიანური რესურსით, რომელშიც შედის შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელი, მკვლევარი ან მოწვეული პერსონალი. 
შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 
შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია, რაც შეიძლება დადგინდეს ამ პირის აკადემიური 
ხარისხით, მიღებული სპეციალური განათლებით, პუბლიკაციებით ან პროფესიული გამოცდილებით. 
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6.საგანმანათლებლო პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს პარტნიორ დაწესებულებებთან: საქართველოს ან 
უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ან    სამეცნიერო–კვლევით ცენტრებთან 
თანამშრომლობით. 

7. საგანმანათლებლო პროგრამას ჰყავს  თსუ–ში დადგენილი წესის შესაბამისად არჩეული  პროგრამის 
ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები ან კოორდინატორი .  

 
მუხლი 25. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი 
 
1. პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფ აკულტეტის შესაბამისი დარგის სრული პროფესორი, 
ასოცირებული პროფესორი ან ემერიტუსი. რამდენიმე ხელმძღვანელის შემთხვევაში პროგრამის 
ხელმძღვანელთა საერთო გადაწყვეტილების საფუძველზე ერთ–ერთი მათგანი შეიძლება იყოს 
კოორდინატორი. გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმის სახით.  
 
2. პროგრამას შეიძლება უხელმძღვანელოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეულმა პირმა. 
გადაწყვეტილებას პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის შესახებ იღებს აკადემიური საბჭო ფაკულტეტის 
საბჭოს წარდგინების საფუძველზე, რომელშიც უნდა დასაბუთდეს პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის 
აუცილებლობა. ასეთ შემთხვევაში მოწვეულ პირთან ერთად პროგრამას უნდა უხელმძღვანელოს თსუ–ის 
სრულმა ან ასოცირებულმა პროფესორმაც. 
 
3. პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი წარმოადგენს ფაკულტეტისა და თსუ –ის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურთან ძირითად საკონტაქტო პირს, რომელსაც ეცნობება პროგრამის შიდა და გარე 
შეფასების, ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის შედეგები და ევალება მათზე რეაგირება 
პროგრამის სრულყოფის მიზნით. 
 
4. პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი პასუხისმგებელია საუნივერსიტეტო და სააკრედიტაციო 
მოთხოვნებთან პროგრამის შესაბამისობაზე.  საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი 
პასუხისმგებელია  პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი სილაბუსების ხარისხზე, ხოლო სადოქტორო 
პროგრამის კოორდინატორი პასუხისმგებელია სადოქტორო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი 
კომპონენტის ხარისხზე. 

5. პროგრამის კოორდინატორი (ხელმძღვანელი) პასუხისმგებელია პროგრამის კურიკულუმის თაობაზე 
სტუდენტებისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდებაზე, პროგრამის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების თაობაზე  დეკანისათვის  გონივრულ ვადაში წინადადებების 
წარდგენაზე. 
 
6. პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე. 
 
7. ერთი და იგივე პირი შეიძლება იყოს სწავლების ერთი საფეხურის მხოლოდ ერთი საგანმანათლებლო 
პროგრამის/მოდულის ხელმძღვანელი. გადაწყვეტილება გამონაკლისის შესახებ შეიძლება მიიღოს 
აკადემიურმა საბჭომ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე. 
  
მუხლი 26. საგანამანათლებლო  პროგრამების შემუშავება, განხილვა და  და დამტკიცება 

1. ფაკულტეტის საგანამანათლებლო პროგრამის შექმნაში მონაწილეობენ ფაკულტეტის შესაბამისი 
მიმართულების პროფესორები.  

2. საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვის პროცესი მიმდინარეობს პროგრამის პროფილის სასწავლო–
სამეცნიერო ინსტიტუტში/დეპარტამენტში. გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. პროგრამის 
ხელმძღვანელი/კოორდინატორი საგანმანათლებლო პროგრამას   წარადგენს ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურში, რომლის დადებითი დასკნის შემთხვევაში იგი წარედგინება ფაკულტეტის 
დეკანს. 
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3. ფაკულტეტის დეკანი პროგრამებს განსახილველად  წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს. 

4. ფაკულტეტის საბჭო განიხილავს პროგრამას და თანხმობის შემთხვევაში უგზავნის  მას თსუ–ის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურს აკადემიური საბჭოს წინაშე წარსადგენად. 

5. საგანამანათლებლო პროგრამებს ამტკიცებს თსუ–ის აკადემიური საბჭო. 

6. დამტკიცებულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების შეტანა ხდება პროგრამის დამტკიცებისათვის 
დადგენილი წესის შესაბამისად.  

მუხლი 27.  სასწავლო -სამეცნიერო  ინსტიტუტი  

1. სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი (სსი)   წარმოადგენს  სასწავლო პროცესისა და სამეცნიერო კვლევების 
კოორდინირებულად წარმართვის მიზნით შექმნილ ფაკულტეტის  ძირითად საგანმანათლებლო-სამეცნიერო 
სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ახორციელებს შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო 
პროგრამებს და კვლევით პროექტებს. 

2. ინსტიტუტი  შედგება ერთი მიმართულებით//ქვემიმართულებით მომუშავე ფაკულტეტის 
პროფესორებისაგან. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი სასწავლო - 
სამეცნიერო 

3. სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის  სტრუქტურა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება ამ დებულებით. 
კონკრეტული ინსტიტუტის მიზნები, კვლევებისა და სამეცნიერო საქმიანობის მიმართულებები 
განისაზღვრება ინსტიტუტის მიერ ფაკულტეტის საბჭოსთან შეთანხმებით. 

ინსტიტუტის წევრი. 

 

მუხლი 28. სასწავლო – სამეცნიერო  ინსტიტუტის   საქმიანობა 

 1. სასწავლო–სამეცნიერო  

 

ინსტიტუტი  საქმიანობას წარმართავს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიული 
გეგმის შესაბამისად. 

2. ინსტიტუტი განსაზღვრავს შესაბამისი დარგისა და დისციპლინების სწავლების მეთოდებსა და  ფორმებს, 
უზრუნველყოფს დარგში არსებული სამეცნიერო კვლევებისა და მიღწევების ინტეგრირებას სასწავლო 
პროცესში.  
 
3. ინსტიტუტი შეიმუშავებს, განიხილავს და  ფაკულტეტის საბჭოს თსუ-ში დადგენილი წესით 
დასამტკიცებლად  წარუდგენს საგანმანათლებლო პროგრამებს, კვლევით პროექტებსა და სამუშაო გეგმას. 

 
მუხლი 29. სასწავლო – სამეცნიერო  
  

 ინსტიტუტის შემადგენლობა და მართვა 

1. ფაკულტეტის სასწავლო–სამეცნიერო  

 

ინსტიტუტი შედგება ინსტიტუტის  წევრების (აკადემიური 
პერსონალი),  ასოცირებული წევრებისა (მოწვეული ლექტორი/მეცნიერ-თანამშრომლი, რომელიც  ჩართულია  
ინსტიტუტის  მიერ განხორციელებულ  საგანმანათლებლო  პროგრამებსა  და სამეცნიერო–კვლევით 
პროექტებში) და დამხმარე პერსონალისაგან (ლაბორანტი, ასისტენტი,  ბიბლიოთეკარი და სხვ.) 

2. ინსტიტუტის ასოცირებული წევრები (სათათბირო ხმის უფლებით) შეიძლება იყვნენ:  
ა) მოწვეული ლექტორი/მასწავლებლი, რომელიც  ჩართულია    ინსტიტუტის  მიერ განხორციელებულ  
საგანმანათლებლო  პროგრამებსა  და სამეცნიერო–კვლევით პროექტებში; 
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ბ) მეცნიერ-თანამშრომელი, ინსტიტუტის გეგმით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტის (პროექტების) შესრულებაში მონაწილე შესაბამისი დარგის მეცნიერი,  რომლიც არ არის 
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი.  
 

3. ინსტიტუტის დამხმარე პერსონალს განეკუთვნება: ლაბორანტი, ასისტენტი, ბიბლიოთეკარი და სხვ. 
 
4. ინსტიტუტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ინსტიტუტის პროფესორთა საბჭო, რომლის შემადგენლობაში 
შედიან ინსტიტუტში გაერთიანებული სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორები.  პროფესორთა 
საბჭოს სხდომას სათათბირო ხმის უფლებით შეიძლება ესწრებოდნენ ინსტიტუტის ასოცირებული წევრებიც. 
 
5. ინსტიტუტის პროფესორთა საბჭო  

ა) განიხილავს და განსაზღვრავს ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს;  
 

ბ) განიხილავს და  ფაკულტეტის საბჭოს თსუ-ში დადგენილი წესით დასამტკიცებლად წარუდგენს 
საგანმანათლებლო და კვლევით პროგრამებს; 
 

გ) იღებს გადაწყვეტილებას ინსტიტუტის ასოცირებულ წევრებად პირთა გაწევრიანებასთან 
დაკავშირებით;  
 
დ) ისმენს და განიხილავს ინსტიტუტის წევრების  აკადემიური საქმიანობის ანგარიშს; 
 

ე) საჭიროების შემთხვევაში იღებს გადაწყვეტილებას სამეცნიერო ჟურნალის  დაარსების ან/და 
გაუქმების შესახებ, შეარჩევს ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიას და პერიოდულად ისმენს მისი 
მუშაობის ანგარიშს;  
 

ვ) განიხილავს და ამტკიცებს სტუდენტთა საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკას; 
 

ზ) ამტკიცებს სტუდენტთა საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელებს; 
 

თ) ადმინისტრაციის მიერ დადგენილ ვადებში  ატარებს საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების 
წინასწარ დაცვას და გამოყოფს რეცენზენტებს; 
 

ი) ამზადებს და ფაკულტეტის დეკანს  ან/და ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს წინადადებებს  
ფაკულტეტზე სასწავლო–სამეცნიერი პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით; 
 

კ) უფლებამოსილია ყველა იმ საკითხზე, რომლებიც ინსტიტუტის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო 
აქტივობასა და საქმიანობას შეეხება.  
 

6. ინსტიტუტის პროფესორთა საბჭოს სხდომას   წარმართავს ინსტიტუტის  ხელმძღვანელი. 
 
7. ინსტიტუტის პროფესორთა საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება ინსტიტუტის წევრი აკადემიური 
პერსონალის  უმრავლესობა. გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას ხმა მისცა სხდომაზე დამსწრე 
წევრთა ნახევარზე მეტმა. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია ინსტიტუტის 
ხელმძღვანელის ხმა. პროფესორთა საბჭო საკითხს წყვეტს ღია კენჭისყრით, თუ საგანგებოდ არ დადგინდა 
ფარული კენჭისყრის აუცილებლობა.  
 
8. ინსტიტუტის პროფესორთა საბჭოს  მიმდინარეობის თაობაზე დგება შესაბამისი ოქმი, რომელსაც ხელს 
აწერს ინსტიტუტის  ხელმძღვანელი და სწავლული მდივანი.  

9. ინსტიტუტი თავად განსაზღვრავს სწავლული მდივნის კანდიდატურას და ირჩევს მას ღია კენჭისყრით, 
დამსწრეთა ხმების  უბრალო უმრავლესობით. მდივნად შეიძლება არჩეულ იქნეს ინსტიტუტის წევრი 
აკადემიური ან დამხმარე პერსონალი. 
 
 
მუხლი  30.   სასწავლო – სამეცნიერო  
 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი  
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1. ინსტიტუტის  საქმიანობას კოორდინირებას  უწევს  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, შესაბამისი 
მიმართულების//ქვემიმართულების სრული პროფესორი. 
 
2. იმ შემთხვევაში, თუ ინსტიტუტის წევრია 2 ან 2–ზე მეტი სრული პროფესორი, უნდა ჩატარდეს 
ინსტიტუტის ხელმძღვანელის არჩევნები. ხელმძღვანელის არჩევა ხდება  პროფესორთა საბჭოს მიერ ღია 
კენჭისყრით ხმათა უმრავლესობით  2 წლით  ვადით. 
 
3. თუ ინსტიტიტს არ ჰყავს სრული პროფესორი, პროფესორთა საბჭო ინსტიტუტის ხელმძღვანლად ირჩევს 
ასოცირებული პროფესორს,  რომელიც  აირჩევა ღია კენჭისყრით ხმათა უმრავლესობით  2 წლით  ვადით. 

4.   ინსტიტუტის ხელმძღვანელად  შეიძლება არჩეულ იქნას  მხოლოდ იმავე ინსტიტუტის  წევრი  სრული  ან 
ასოცირებული პროფესორი.  

5.   ინსტიტუტის პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელის არჩევის შესახებ ამტკიცებს 
ფაკულტეტის საბჭოს.   

 
6. ინსტიტუტის ხელმძღვანელი კოორდინირებას  უწევს ინსტიტუტის საორგანიზაციო და სამეცნიერო 
საქმიანობას,  ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ საგანამანათლებლო და კვლევით პროგრამებს, ხელს 
უწყობს ინსტიტუტის სამეცნიერო კონტაქტების განვითარებას საქართველოსა და უცხოეთის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სხვა სახის ორგანიზაციებთან, თავმჯდომარეობს ინსტიტუტის 
პროფესორთა საბჭოს სხდომას  და პასუხისმგებელია ინსტიტუტის  წლიური ანგარიშის მომზადებასა და 
ფაკულტეტის შესაბამისი სამსახურისთვის წარდგენაზე. 

7.ინსტიტუტის ხელმძღვანელს შეიძლება ჰყავდეს მოადგილე/ები, შესაბამისი 
მიმართულების//ქვემიმართულების სრული  ან ასოცირებული პროფესორი,   რომელიც აირჩევა პროფესორთა 
საბჭოს სხდომაზე ღია კენჭისყრით,  ხმათა უმრავლესობით  2 წლის ვადით. 

8. ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია ინსტიტუტის პროფესორთა საბჭოსა და ფაკულტეტის 
საბჭოს წინაშე. 

 

მუხლი 31.  თსუ–ის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სასწავლო –სამეცნიერო ინსტიტუტები 

თსუ  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტებია: 
ა)  ქართული ენის  ინსტიტუტი; 
ბ)   ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი;  
გ)  თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 
დ)  თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი; 
ე)  კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი; 
ვ)  საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი; 
ზ)  არქეოლოგიის ინსტიტუტი; 
თ)  ეთნოლოგიის ინსტიტუტი; 
ი)  მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტი; 
კ)  კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი; 
ლ)  აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი; 
მ)  დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტი; 
ნ)  რუსისტიკის ინსტიტუტი; 
  ო)  ფილოსოფიის ინსტიტუტი; 
პ)  ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტი; 
ჟ)  ვიზუალური ხელოვნების ინსტიტუტი; 
რ)  კულტურის კვლევების ინსტიტუტი; 
ს)  პედაგოგიკის ინსტიტუტი; 



 

 

 15 

ტ)  ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი; 
უ)    თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების ინსტიტუტი. 
 

მუხლი  32.  სასწავლო–სამეცნიერო  ინსტიტუტის (სსი)  სტრუქტურა  
 

1. სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის შემადგენლობაში შეიძლება შევიდეს შემდეგი სტრუქტურული 
დანაყოფები: სასწავლო–სამეცნიერო დეპარტამენტი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, სასწავლო 
ლაბორატორია, სახელოსნო, სტუდია, ბიბლიოთეკა. 

2. ინსტიტუტის შემადგენლობაში არსებულ  დეპარტამენტს, სამეცნიერო–კვლევით ცენტრს,  ლაბორატორიას,  
სახელოსნოს, სტუდიას და სხვ. ხელმძღვანელობს  ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი.  ინსტიტუტის 
შემადგენლობაში არსებული  დეპარტამენტის ხელმძღვანელად  შეიძლება არჩეულ იქნას მხოლოდ იმავე 
დეპარტამენტის  წევრი  სრული  და /ან ასოცირებული პროფესორი. განსაკუთრებულ შემთხვევებში 
შესაძლებელია სასწავლო ლაბორატორიის,  სახელოსნოს  ან სტუდიის ხელმძღვანელობა,  ფაკულტეტის 
საბჭოს გადაწყვეტილებით,  დაეკისროს  მოწვეულ სპეციალისტს. 

3. დეპარტამენტის   საქმიანობას კოორდინირებას  უწევს  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, შესაბამისი 
მიმართულების//ქვემიმართულების სრული პროფესორი. 
 
4. იმ შემთხვევაში თუ დეპარტამენტის წევრია ერთზე მეტი სრული პროფესორი  ხელმძღვანელის არჩევა 
ხდება  პროფესორთა საბჭოს მიერ ღია კენჭისყრით ხმათა უმრავლესობით  2 წლით  ვადით. 
 
5. თუ დეპარტამენტს არ ჰყავს სრული პროფესორი, პროფესორთა საბჭო დეპარტამენტის ხელმძ ღვანლად 
ირჩევს ასოცირებული პროფესორს,  რომელიც  აირჩევა ღია კენჭისყრით ხმათა უმრავლესობით  2 წლით  
ვადით. 
 
6. თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინსტიტუტების შემადგენლობაში შედის შემდეგი 
დეპარტამენტები, სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრები, ლაბორატორიები, სახელოსნოები, სასწავლო სტუდია და 
ბიბლიოთეკა: 
 
ა) ქართული ენის ინსტიტუტში: ქართველური ენათმეცნიერების დეპარტამენტი; ძველი ქართული ენისა და 
ტექსტოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი; ქართველური  ონომასტიკის სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი; 
ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი „ორიონი“.  
 

ბ) ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტში: ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის 
დეპარტამენტი; ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი; უახლესი ქართული 
ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი; ფოლკლორისტიკის დეპარტამენტი. 

გ) თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტში: ექსპერიმენტული ფონეტიკის სამეცნიერო-
კვლევითი ლაბორატორია; სამეცნიერო ცენტრი „ენა, ლოგიკა, მეტყველება“. 

დ) კავკასიოლოგიის ინსტიტუტში: კავკასიური ენების დეპარტამენტი; კავკასიის ხალხთა ისტორიის 
დეპარტამენტი. 

ე) არქეოლოგიისა ინსტიტუტში: არქეოლოგიის სასწავლო ლაბორატორია. 

ვ) მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტში: ძველი მსოფლიოს ისტორიის დეპარტამენტი; შუა საუკუნეების 
ისტორიის დეპარტამენტი;  ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტი. 

ზ) კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში: კლასიკური 
ფილოლოგიის დეპარტამენტი; ბიზანტინისტიკის  დეპარტამენტი; ნეოგრეცისტიკის დეპარტამენტი; 
ხმელთაშუაზღვის კულტურების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია;  სიმონ ყაუხჩიშვილის 
სახელობის ბიბლიოთეკა. 
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თ) აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში: არაბისტიკის დეპარტამენტი; ირანისტიკის დეპარტამენტი; 
თურქოლოგიის დეპარტამენტი; ებრაისტიკა–არამეისტიკის დეპარტამენტი; არმენოლოგიის დეპარტამენტი; 
ასირიოლოგიის დეპარტამენტი;  აღმოსავლეთის ისტორიის დეპარტამენტი; ლევონ მელიქსეთ-ბეგის 
სახელობის ბიბლიოთეკა. 

ი) ვიზუალური ხელოვნების ინსტიტუტში: ტელე–კინო ხელოვნების  სასწავლო სტუდია „ვარაზი“;  დიზაინის 
სტუდია;  სამხატვრო სახელოსნო. 

კ) დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტში: ინგლისური ფილოლოგიის 
დეპარტამენტი; გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი; რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. 

ლ) რუსისტიკის ინსტიტუტში: რუსული ენის დეპარტამენტი; რუსული ლიტერატურის დეპარტამენტი;  
რუსეთის ისტორიის დეპარტამენტი.   

მ) ფილოსოფიის ინსტიტუტში:  შალვა ნუცუბიძის სახელობის ბიბლიოთეკა. 
 
ნ) კულტურის კვლევების ინსტიტუტში: ინტერკულტურული დიალოგის იუნესკოს კათედრა. 

მუხლი 33. საფაკულტეტო  მნიშვნელობის საგანმანათლებლო, საგანმანათლებლო–სამეცნიერო და 
სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი 

1. ფაკულტეტის შემადგენლობაში შეიძლება შედიოდეს  საფაკულტეტო მნიშვნელობის   საგანმანათლებლო, 
საგანმანათლებლო–სამეცნიერო და სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი (შემდგომში ცენტრი). 

2. ცენტრის ფუნქციაა   კონკრეტული ქვეყნის/რეგიონის  ან კონკრეტული სამეცნიერო პრობლემატიკის 
შესწავლის  მიზნით  სხვადასხვა სასწავლო  და სამეცნიერო–კვლევითი პროექტების/პროგრამების 
განხორციელება.  

3. ცენტრის საქმიანობის წესი განისაზღრება ფაკულტეტის დებულებით. 
 
4. ცენტრის  მუშაობას კოორდინირებას უწევს ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც  დეკანის წარდგინებით 
ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო. 
  
5. ცენტრის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი. 
 
6.ცენტრის მიერ განხორციელებულ პროექტებში/პროგრამებში შეიძლება მონაწილეობდეს:  ფაკულტეტის 
აკადემიური პერსონალი, დოქტორანტი, მაგისტრანტი და სტუდენტი, ასევე, კონკრეტული პროექტის 
განსახორციელებლად მოწვეული სპეციალისტი. 
 
7. ცენტრის  ხელმძღვანელი კოორდინირებას  უწევს ცენტრის საორგანიზაციო და სამეცნიერო საქმიანობას,  
ცენტრის მიერ განხორციელებულ საგანამანათლებლო და სამეცნიერო–კვლევით პროექტებს/პროგრამებს, 
ხელს უწყობს სამეცნიერო კონტაქტების განვითარებას საქართველოსა და შესაბამისი ქვეყნის/რეგიონის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სხვა სახის ორგანიზაციებთან, პასუხისმგებელია ცენტრის  
წლიური ანგარიშის მომზადებასა და ფაკულტეტის შესაბამისი სამსახურისთვის წარდგენაზე. 

8. ცენტრის ხელმძღვანელი შეიმუშავებს და  ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად  წარუდგენს 
ყოველწლიურ სამუშაო გეგმას. 

9.  ცენტრის  ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე. 

10. თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემადგენლობაში შედის საფაკულტეტო 
მნიშვნელობის შემდეგი საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ცენტრები:  

ა) ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი; 
ბ) იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრი;  
გ)  სკანდინავისტიკის ცენტრი;  
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       დ) ისრაელის ცენტრი; 
        ე)  პოლონისტიკის ცენტრი; 
       ვ)  უკრაინისტიკის  ცენტრი. 
  
 

 

თავი VIII 
დამხმარე  სტრუქტურული  ერთეულები 

 
მუხლი 34. დამხმარე  სტრუქტურული  ერთეულები 
 
1. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები იქმნება ფაკულტეტის გამართული საქმიანობის 
უზრუნველყოფის მიზნით.  
 
2. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებია: ბიბლიოთეკა, კანცელარია, სასწავლო პროცესის 
მართვის სამსახური, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური, სტუდენტთა მომსახურების 
ცენტრი, რესურსების მართვის სამსახური. 

3. დამხმარე სტრუქტურული ერთეული შედგება ხელმძღვანელის, ხელმძღვანელის მოადგილის (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში)  და სპეციალისტებისაგან. 
 
4. დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა საშტატო განრიგსა და ერთეულების 
ხელმძღვანელებს ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით ამტკიცებს  თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.  

5. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების უფლება–მოვალეობები განისაზღვრება  
ფაკულტეტის დებულებით.   

 
მუხლი 35. ბიბლიოთეკა  
 
1. ფაკულტეტის შემადგენლობაში შესაძლებელია შედიოდეს ერთი ან რამდენიმე ბიბლიოთეკა.  
2. ბიბლიოთეკის გამართულ საქმიანობას უზრუნველყოფს და უძღვება ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. იგი 
შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ბიბლიოთეკის განვითარების პროგრამას.  
3. ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე. 
 4. ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება ფაკულტეტის დებულებითა და 
ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიბლიოთეკის მუშაობის წესით, ასევე, თსუ–ში მოქმედი 
რეგულაციებით. 

მუხლი 36. ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ძირითადი ამოცანები 

1.ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტზე სამეცნიერო–ბიბლიოგრაფიული საქმიანობის წარმართვა; 

ბ) ფაკულტეტისათვის საჭირო წიგნადი და პერიოდული გამოცემების ჩამონათვალის მომზადება და 
დეკანისათვის მიწოდება მათი შემდგომი შეძენის მიზნით; 

გ) ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი და პერიოდული გამოცემების აღრიცხვა, მოვლა, შენახვა 
და დაუბრკოლებელი გამოყენების უზრუნველყოფა;  

დ) საუნივერსიტეტო  ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნის პროცესში ფაკულტეტის მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა; 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=46&lang=ge�
http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=46&lang=ge�
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2. ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას ჰყავს ხელმძღვანელი, რომელსაც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით ნიშნავს 
თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 
 
მუხლი 37. კანცელარია  
 
1. ფაკულტეტის კანცელარია უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე დოკუმენტბრუნვის ორგანიზებასა და 
გამართულ ფუნქციონირებას, ფაკულტეტზე შემოსული და გასული კორესპონდენციის, განცხადებებისა და 
საჩივრების მიღებას, რეგისტრირებას, სააღრიცხვო-საცნობარო სამუშაოთა შესრულებასა და 
დანიშნულებისამებრ გადაცემა-დაგზავნას, ახდენს დოკუმენტაციის  ვიზირებასა და გაცემას უფლებამოსილ 
პირებზე, უზრუნველყოფს საარქივო საქმისწარმოების სისტემის ფუნქციონირებას, დოკუმენტაციის 
დაარქივებას დადგენილი წესის შესაბამისად და სხვ.  
 
2. კანცელარიის ძირითადი ამოცანებია: 

ა)   სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 
ბ)   სტუდენტთა პირადი მონაცემების შეტანა პირად ბარათსა და მონაცემთა ბაზაში; 
გ) შუალედური და საგამოცდო უწყისების მომზადება, პედაგოგებზე გადაცემა, შევსებული უწყისების 

შეგროვება და ინფორმაციის შეტანა სტუდენტთა მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში; 
დ)  კურსდამთავრებულთა დიპლომის დანართებისა მომზადება;  
ე) კურსდამთავრებულთა დოკუმენტაციის დაარქივება დადგენილი წესის შესაბამისად; 
ვ)   დეკანის დავალებით სტატისტიკური მონაცემების სისტემატური წარმოება.  

 
მუხლი 38. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური  
 
1. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ორგანიზებას, სტუდენტთა 
საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფას, სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოებაზე კონტროლს, 
სტუდენტთა ინფორმირებას სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით, სტუდენტთა დასაქმებაზე ორიენტირებულ 
პროექტებზე მუშაობას და სხვ. 

 
2. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტზე სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვა; 
ბ) საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო პროგრამების რეალიზაციის ხელშეწყობა 
სასწავლო-მეთოდური მიდგომის შესაბამისად: სასწავლო პროგრამების მონიტორინგი, სასწავლო 
პროგრამების შესაბამისად სასწავლო ცხრილების შედგენა, კურიკულუმის განხორციელების 
მონიტორინგი; 
გ) ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ინფორმირება ელ–ფოსტით თსუ–
ში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი წესების, რეგულაციების, ინსტრუქციების 
მიღების/მათში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 
დ) აკადემიური პერსონალის დატვირთვების კოორდინირება; 
ე) ფაკულტეტის სტუდენტთა პირველადი რეგისტრირება თსუ–ის მონაცემთა ბაზასა და ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის მონაცემთა ბაზაში.  
ვ) სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაციის პროცესის ორგანიზება; 
ზ) სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის შესაბამის 
საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 
თ) სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოებაზე მონიტორინგი; 
ი)კურსდამთავრებულთა დამთავრების თაობაზე წარდგინების პროექტის მომზადება  და დიპლომის 
დანართებისა მომზადებაზე კონტროლი; 



 

 

 19 

კ)სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით ფაკულტეტზე შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და 
პასუხის მომზადება; 
ლ) სტუდენტთა ინფორმირება სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შესაბამისი 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზე განთავსება; 
მ) სტუდენტებთან და პროფესორებთან საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება. 

 
3. სასწავლო პროცესის  მართვის სამსახური თავისი უფლებამოსილებების ფარგლებში კურირებს სტუდენტთა 
მომსახურების ცენტრს. 
 
4. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის  უფროსი,  რომელსაც 
ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით ნიშნავს თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 
 

მუხლი 39. სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი 

1. ფაკულტეტის სტუდენტების სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის სწრაფად მიწოდების და 
სხვა ორგანიზაციული საკითხების ეფექტურად  მოგვარების მიზნით  ფაკულტეტზე მუშაობს სტუდენტთა 
მომსახურების ცენტრი.  

2. სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) სტუდენტთათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა; 
 
ბ) სასწავლო პროცესში არსებული პრობლემების შესახებ სტუდენტებისგან მიღებული ინფორმაციის 
მიწოდება ფაკულტეტის ადმინისტრაციისთვის მათი მოგვარების მიზნით (საჭიროების შემთხვევაში 
უკუკავშირი სტუდენტებთან);  
 
გ) სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესში შექმნილი პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვა ფაკულტეტის და 
ცენტრალური ადმინისტრაციის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით. 

 
მუხლი 40. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური  
 
1. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული 
ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევების ორგანიზებას, ადგილობრივ და უცხოურ 
სამეცნიერო, კვლევით და სასწავლო დაწესებულებებთან ურთიერთობების დამყარებას, 
ინტერდისციპლინური კვლევების წახალისებას, მსოფლიოში აღიარებულ მეცნიერთა მოწვევასა და 
სამეცნიერო ინტელექტის მოზიდვას ფაკულტეტზე; კოორდინირებას უწევს ფაკულტეტზე სადოქტორო 
პროგრამების მუშაობას  და სხვ. 

 
2. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ინოვაციურ ცოდნაზე, ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო კვლევების 
განხორციელების, სამეცნიერო–კვლევითი და სასწავლო პროცესის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 
ბ) სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შედეგების ანალიზი, წლიური ანგარიშის მომზადება და თსუ–ის 
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტში წარდგენა; 
გ) ახალგაზრდა სპეციალისტების პროფესიული ზრდისა და მეცნიერ–მკვლევართა მხარდაჭერის 
პროგრამების განხორციელება; 
დ) უცხოელ მეცნიერთა მოწვევისა და ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის 
სამეცნიერო სტაჟირების ორგანიზების ხელშეწყობა. 
ე) პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება; 
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ვ) ყოველი სემესტრის ბოლოს შემდგომი სემესტრისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების (კონფერენციები, 
სემინარები და ა.შ.) გეგმის ფაკულტეტის დეკანისთვის წარდგენა; 
ზ) დოქტორანტთა კოლოკვიუმების და სემინარის ორგანიზება; 
თ) ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის კოორდინირება და ინფორმირება საგრანტო კონკურსებში 
მონაწილეობის მისაღებად; 
ი)  ფაკულტეტზე სამეცნიერო მუშაობის კოორდინირება; 
კ) ფაკულტეტის საერთაშორისო კავშირების გაფართოვება, ერთობლივი სასწავლო და სამეცნიერო 
პროექტების განხორციელება ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო მიმართულებების ფარგლებში. 
 

3. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის  
უფროსი,  რომელსაც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით ნიშნავს თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 
 
მუხლი 41. რესურსების მართვის სამსახური 
 
1. რესურსების მართვის სამსახურის დანიშნულებაა რესურსების ეფექტიანად მართვის საფუძველზე 
ფაკულტეტის სტუდენტებს და პერსონალს შეუქმნას სწავლის, შრომისა და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის 
ნორმალური პირობები; უზრუნველყოს ფაკულტეტის ბალანსზე არსებული ქონების მფლობელობისა და 
სარგებლობის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა; ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულებისა და 
თანამშრომელთა უზრუნველყოფა შესაბამისი მატერალურ-ტექნიკური ბაზითა და ინვენტარით, 
განახორციელოს მატერიალურ ფასეულობათა მიღება და მოვლა-პატრონობა მოქმედი კანონმდებლობის 
დაცვით და სხვ. 
 
2. რესურსების მართვის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) ფაკულტეტის განკარგულებაში არსებული მატერიალური რესურსების ეფექტიანი მართვა; 
ბ) სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი პროცესების საჭირო მატერიალური რესურსებით 
უზრუნველყოფა; 
გ) მატერიალურ–ტექნიკური და სასწავლო ბაზების სისტემატური გაუმჯობესება; 
დ) ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის შექმნაში მონაწილეობა; 
ე) ფაკულტეტის მიერ მოზიდული ფინანსური რესურსებისა და მის სარგებლობაში არსებულ 
ქონებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა თსუ–ის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით; 
ვ) ფაკულტეტის განკარგულებაში არსებული მატერიალური რესურსების შენახვის, აღრიცხვისა და 
გამოყენების პროცესის სრულყოფის მიზნით თსუ–ის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობა. 
ზ) ფაკულტეტის სასწავლო–მეთოდური, სამეცნიერო–კვლევითი და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის 
სრულყოფა ფაკულტეტის პრიორიტეტული ამოცანების გადასაჭრელად და არსებული და სამომავლო 
გეგმებისათვის მზადყოფნის მიზნით; 
თ)  ფაკულტეტის ოპერატიულ მართვაში არსებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის დაცვა; 
ი) სასწავლო პროცესის თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა. 

 
3. ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის  უფროსი,  რომელსაც 
ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით ნიშნავს თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 
 
 

თავი IX 
პერსონალი  

 
მუხლი 42. პერსონალის შემადგენლობა  
1. თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერსონალი შედგება აკადემიური, 

ადმინისტრაციული, მასწავლებელთა  და დამხმარე პერსონალისაგან.  
2. აკადემიურ პერსონალს მიეკუთვნება: სრული პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ–

პროფესორი. 
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3. ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი, დეკანის მოადგილე(ებ)ი და 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. 

4. მასწავლებლების პერსონალს მიეკუთვნება: მასწავლებელი და უფროსი მასწავლებელი. 
5. დამხმარე პერსონალს მიეკუთვნებიან საშტატო განრიგით გათვალისწინებული სხვა დანარჩენი პირები. 
6. საჭიროებისამებრ ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის წარსამართად ან მასში მონაწილეობის მისაღებად 

ფაკულტეტი იწვევს სპეციალისტს.  
 
 
მუხლი 43. აკადემიური პერსონალი  
1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორებისაგან.  
2.  პროფესორები მონაწილეობენ ან/და წარმართავენ სასწავლო პროცესსა და მეცნიერულ კვლევებს. 
3. პროფესორის პედაგოგიური დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას განსაზღვრავს აკადემიური საბჭო და 
ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო.  
4. აკადემიურ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულება იდება თსუ–ის აკადემიური პერსონალის სამსახურში 
მიღების ერთიანი წესით განსაზღვრული ვადით.  
5. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი და პირობები, თანამდებობიდან გათავისუფლების 
საფუძვლები, ასევე აკადემიური პერსონალის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საქართველოს 
კანონმდებლობით, თსუ-ის წესდებითა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციებით.  
 
მუხლი 44. ადმინისტრაციული პერსონალი  
 
1. ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი, დეკანის მოადგილე/მოადგილეები 
და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.  
2. ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების წესები და პირობები განისაზღვრება საქართველოს 
კანონმდებლობით, თსუ–ის  წესდებით,  წინამდებარე დებულებითა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციების 
თანახმად. 
 
3. ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირის ვადამდე განთავისუფლების საფუძველია:  
 
ა) პირადი სურვილი;  
ბ) სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;  
გ) გარდაცვალება;  
დ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება;  
ე) 65 წლის ასაკის მიღწევა; 
ვ) საქართველოს კანონმდებლობით, თსუ–ის წესდებითა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციებით 

გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.  
 
მუხლი 45. დამხმარე პერსონალი 

ფაკულტეტის დამხმარე პერსონალს მიეკუთვნებიან საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ფაკულტეტის 
საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა პირები: სამსახურის უფროსი, მთავარი სპეციალისტი,  უფროსი 
სპეციალისტი, სპეციალისტი, ბიბლიოთეკარი, ლაბორანტი, ასისტენტი  და სხვ.   

მუხლი  46.  მასწავლებელთა პერსონალი 

1. ფაკულტეტის მასწავლებელთა  პერსონალს მიეკუთვნება  მასწავლებელი და უფროსი მასწავლებელი. 

2. მასწავლებელი უფლებამოსილია გაუძღვეს სასემინარო, პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ სამუშაოებს 
აკადემიური თანამდებობის დაკავების გარეშე. 

თავი X 
სტუდენტი 
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მუხლი 47. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტი  
 
1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტი არის პირი, რომელიც „უმაღლესი განათლების 
შესახებ“ საქართველოს კანონითა და თსუ-ის წესდებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს თსუ–
ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის,  დოქტორანტურის, ასევე 
პროფესიული და ქართულ ენაში მომზადების  საგანამანათლებლო პროგრამაზე.  
 
2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში  
ჩარიცხვის წესი   განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით,  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით, თსუ-ის შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით და ფაკულტეტის დებულებით.  

 

მუხლი 48. საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვა   

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუკლტეტის ბაკალავრიატში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებისა; 
ფაკულტეტზე ჩარიცხული ბაკალავრიატის სტუდენტი თავად ირჩევს მისთვის სასურველ საბაკალავრო 
პროგრამას/პროგრამებს ძირითადი და, სურვილის შემთხვევაში,  დამატებითი სპეციალობის/სპეციალობების 
მისაღებად.   
 
2. მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირს, რომელსაც 
ჩაბარებული აქვს საერთო სამაგისტრო გამოცდა, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული  
შემთხვევებისა.  
 
3. მაგისტრანტობის კანდიდატების (შემდგომში „კონკურსანტი“) საბუთების მიღებას ახორციელებს 
ფაკულეტეტის მიმღები კომისია, რომელსაც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების საფუძველზე ამტკიცებს 
თსუ რექტორი. 
 
4. კონკურსანტის  ჩარიცხვა ხდება კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე   ერთიანი სამაგისტრო გამოცდისა 
და სპეციალობაში წერითი გამოცდის შედეგების საფუძველზე.  ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 
კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე   მიღების წინაპირობად შეიძლება განისაზღვროს  უცხო ენაში 
გამოცდის ჩაბარება ან სხვ. 
 
5. გამოცდა სპეციალობაში ტარდება წერილობითი სახით. საგამოცდო ნამუშევრები ფასდება 100–ბალიანი 
სისტემით. გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ კონკურსანტი მიიღებს დადებით შეფასებას (მინიმუმ 51%). 
სპეციალობის გამოცდაში კონკურსანტთა ნაშრომებს ამოწმებს საგამოცდო კომისია, რომელიც ფაკულტეტის 
დეკანის წარდგინების საფუძველზე მტკიცდება რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით. საგამოცდო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს სამაგისტრო პროგრამის 
ხელმძღვანელი. 
 
6. თუ სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობად განსაზღვრულია უცხო ენაში გამოცდის ჩაბარება, 
კონკურსანტი უცხო ენის გამოცდაზე დაიშვება სპეციალობის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. 
საგამოცდო ნამუშევრები ფასდება 100–ბალიანი სისტემით. უცხო ენის გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ 
კონკურსანტი მიიღებს დადებით შეფასებას (მინიმუმ 51%), თუ სამაგისტრო პროგრამით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული. უცხო ენის გამოცდიდან თავისუფლდება კონკურსანტი, რომელიც წარმოადგენს უცხო 
ენის ცოდნის დამადასტრებელ შესაბამის სერტიფიკატს, ან/და უცხოეთში არანაკლებ ერთი სემესტრის 
განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელ დოკუმენტს. უცხო ენაში საგამოცდო ტესტების მომზადებასა და 
საგამოცდო ნაშრომების გასწორებაზე პასუხისმგებელია თსუ ენების ცენტრი.  
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7. საკონკურსო გამოცდ(ებ)ი ტარდება თსუ საგამოცდო ცენტრის მიერ. 
 
8. კონკურსანტთა საბუთების მიღების, მიმღები კომისიების მუშაობის რეგლამენტს, გამოცდების განრიგს, 
საგამოცდო შედეგების  გამოქვეყნებისა და გასაჩივრების წესს,  სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების 
პირობებს განსაზღვრავს  აკადემიური საბჭო.  
 
9. დოქტორანტურაში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება თსუ–ის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებით,  უცხო ენაში მისაღები გამოცდისა 
და სპეციალობაში გასაუბრების შედეგების საფუძველზე. 
 
10. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიან (60 კრედიტი) 
საგანამათლებლო პროგრამაზე  სტუდენტთა ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების  საფუძველზე. 
 
11. ბაკალავრიატში, მაგისტრატურაში, პროფესიული განათლებისა და ქართულ ენაში მომზადების 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე  სწავლის საფასურის ოდენობა განისაზღვრება  თსუ–ის აკადემიური საბჭოს 
დადგენილების შესაბამისად. 
 
12. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის  შეღავათის 
ოდენობას  თითოეული დოქტორანტისათვის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინების 
საფუძველზე განსაზღვრავს  ფაკულტეტის საბჭო.  
  
13. სტუდენტის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონით,  თსუ–ის წესდებითა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციებით. 
 
14.სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის, თსუ–ის წესდებისა 
და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციებით. 
 

მუხლი 49. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტური თვითმმართველობა  
 
1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტური თვითმმართველობა შედგება ფაკულტეტზე 
ფარული კენჭისყრით, საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე არჩეული 
სტუდენტებისაგან.  
 
2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტური თვითმმართველობის უფლება -მოვალეობები 
განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, თსუ-ის წესდებითა და თსუ-ის 
სტუდენტური თითმმართველობის დებულებით.  
 

თავი XI 
ფაკულტეტის ბიუჯეტი და ფინანსები 

 
მუხლი 50. ფაკულტეტის ბიუჯეტი 
  
1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ბიუჯეტი წარმოადგენს თსუ -ის ბიუჯეტის შემადგენელ 
ნაწილს.  
 
2. თსუ -ის წესდებით დადგენილი წესით, ფაკულტეტი მონაწილეობს თსუ–ის ბიუჯეტის შემუშავების 
პროცესში.  
 
მუხლი 51.  ფაკულტეტის ფინანსები  
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ფაკულტეტი მის მიერ მოზიდული ფინანსებისა და მის განკარგულებაში არსებული ქონების ფლობასა და 
სარგებლობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს წყვეტს თსუ–ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
თანხმობით. 

 
თავი XII 

 
ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

 
მუხლი 52.  ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 
 
1. ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას შეიმუშავებს ფაკულტეტის საბჭო და ამტკიცებს 
თსუ–ის  წარმომადგენლობითი საბჭო.  
 
2. ფაკულტეტის დებულების მიღება, გაუქმება, მასში ცვლილებისა და დამატების შეტანა ხდება ამ 
მუხლი პირველი პუნქტით დადგენილი წესით.  

 
 

თავი XIII 
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

 
მუხლი 53. დებულების მიღება და ამოქმედება  
 
1. დებულება დასამტკიცებლად გადაეცეს თსუ–ის წარმომადგენლობით საბჭოს.  
 
2. დებულება ამოქმედდეს თსუ–ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცებისთანავე.  
 
 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  საბჭოს თავმჯდომარე,  
დეკანი   დარეჯან თვალთვაძე 
 
თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი  
კახაბერ ლორია 

 

 

 

 



წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #37, დანართი 6. 
 
 

ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 

medicinis fakultetis 
debuleba 

 
Tavi I 

zogadi debulebebi 
 
 
muxli 1. fakultetis statusi  
 
   1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis (SemdgomSi 

“Tsu”) medicinis fakulteti (SemdgomSi “fakulteti”) warmoadgens Tsu-is ძირითად 
სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ erTeuls, romelic akademiuri Tavisuflebisa da 

instituciuri avtonomiis farglebSi უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან 
რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას, ასევე axorcielebs 
saswavlo programebsa da samecniero kvlevebs medicinis mimarTulebiT. 
   2. fakulteti valdebulia, Seuqmnas saukeTeso pirobebi students da fakultetis 
personals swavlis, swavlebisa da samecniero kvlevisaTvis; uzrunvelyos mecnierebis 
Sesabamis dargSi Tanamedrove standartebis Sesabamisi, momavalze orientirebuli 
ganaTlebis miRebis SesaZlebloba da mudmivad izrunos saswavlo da samecniero 
pirobebis gaumjobesebaze. saganmanaTleblo programis warmatebiT dasrulebis 
SemTxvevaSi kursdamTavrebuls eniWeba Sesabamisi akademiuri xarisxi da miecema xarisxis 
miniWebis damadasturebeli diplomi. 
   3. fakultetis samarTlebrivi statusi ganisazRvreba saqarTvelos kanonmdeblobiT, 

Tsu-is wesdebiTa da winamdebare debუlebiT. 
 
muxli 2. fakultetis debulebis moqmedeba 
 

   1. winamdebare debuleba gansazRvravs medicinis fakultetis სტატუსს, ძირითად 
ამოცანებსა და კომპეტენციის სფეროებს, struqturas, misi struqturuli erTeulebis 
saqmianobis wessa da ufleba-movaleobebs. 
 
 
muxli 3. fakultetis saqmianobis miznebi da safuZvlebi 
 
   1. fakultetis saqmianobis ZiriTadi miznebia: 
   a) pirovnebis interesebisa da SesaZleblobebis Sesatyvisi umaRlesi ganaTlebis 
miRebis, kvalifikaciis amaRlebisa da gadamzadebis moTxovnilebaTa dakmayofileba; 
   b) pirovnuli potencialis realizeba, SemoqmedebiTi unar-Cvevebis ganviTareba, 
Tanamedrove moTxovnebis Sesatyvisi kompetenciis mqone pirebis momzadeba, Sida da 
sagareo Sromis bazarze umaRlesi ganaTlebis mqone pirebis konkurentunarianobis 
uzrunvelyofa, studentTa da farTo sazogadoebis moTxovnaTa Sesabamisi maRali 
xarisxis umaRlesi ganaTlebis SeTavazeba dainteresebuli pirebisaTvis; 
   g) saxelmwifo ganviTarebisa da samoqalaqo sazogadoebis arsebobis 
sicocxlisunarianobis uzrunvelsayofad axali samecniero personalis momzadeba da 
gadamzadeba, samecniero kvlevis pirobebis Seqmna, uzrunvelyofa da ganviTareba; 



   d) evropul saganmanaTleblo sivrceSi universitetis integrirebaSi xelis Sewyoba 
da am procesSi studentTa monawileobis maqsimaluri uzrunvelyofa; 
   2. fakulteti Tavis saqmianobas axorcielebs “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” 

saqarTvelos kanoniT, universitetis wesdebiTa და winamdebare debulebiT, 
gaTvaliswinebul uflebamosilebebs, rogorc universitetis SigniT, ise mis gareT.  
 
 

Tavi II 
fakultetis struqtura da marTva 

 
 
muxli 4. fakultetis struqtura 
 
   1. fakulteti Sedgeba safakulteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero, 
saswavlo-samecniero-klinikuri da damxmare struqturuli erTeulebisagan.  
   2. saganmanaTleblo struqturuli erTeulebis daniSnulebaa struqturuli erTeulis 
ganviTarebis strategiuli dagegmareba; dargis saswavlo da samecniero politikis 
gansazRvra; sabakalavro, samagistro, sadoqtoro da rezidenturis alternatiuli 
diplomisSemdgomi saganmanaTleblo programebis ganxorcieleba. 
   3. saswavlo-samecniero-klinikuri struqturuli erTeulebis daniSnulebaa 
gansazRvros samecniero-kvleviTi samuSaoebis prioritetebi da Sesabamisi perspeqtiuli 
programebi; awarmoos fundamenturi da gamoyenebiTi samecniero kvlevebi; Caataros 
samecniero konferenciebi da samecniero xasiaTis sxva tipis RonisZiebebi; daamyaros 
samecniero kontaqtebi sxva, maT Soris sazRvargareTis samecniero centrebTan da 
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT ganaxorcielos klinikur da samecniero-kvleviT 
saqmianobasTan dakavSirebuli damxmare saqmianoba. 
   4. damxmare struqturuli erTeulebis daniSnulebaa fakultetis materialuri da 
adamianuri resursebis marTva, saswavlo procesis organizeba da misi gamarTuli 
muSaobis uzrunvelyofa, samecniero RonisZiebebis organizaciis xelSewyoba, 
fakultetis saqmianobasTan dakavSirebuli informaciis miReba, Sekreba, analizi da 
gavrceleba, komunikaciis uzrunvelyofa fakultetis SigniT, Tsu-is administraciasTan, 
sxva fakultetebTan da struqturul erTeulebTan, Sesabamisi dokumentaciis warmoeba.  
   5. struqturul erTeulebs aqvT fakultetis sabWos mier damtkicebuli samoqmedo 
gegma. 

   6. struqturul erTeuls aqvs sakuTari blanki, რომელიც მტკიცდება საქართველოს 
კანონმდებლობისა და თსუ–ში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. fakultetis sabWos mier 
damtkicebuli nimuSis Sesabamisad. gansxvavebuli blankis gamoyeneba dauSvebelia. 
 
muxli 5. fakultetis struqturuli erTeulebis Seqmna – gauqmeba  
 
   fakultetis struqturis cvlileba, axali struqturuli erTeulis Seqmnis an 
arsebuli erTeulebis gauqmebis Sesaxeb gadawyvetilebas SeimuSavebs fakultetis sabWo 
da dasamtkiceblad warudgens warmomadgenlobiT sabWos. 
 
muxli 6. stuqturuli erTeulebis angariSvaldebuleba da davebis 
          gadawyveta 

   1. struqturul erTeulebs Soris უფლებამოსილებების განხორციელებისას konfliqtis 
warmoqmnis SemTxvevaSi iqmneba damatebiTi maregulirebeli dokumenti uflebamosilebaTa 
gamijvnis Sesaxeb, romelsac amzadebs fakultetis dekani da amtkicebs fakultetis 
sabWo. aseTi maregulerebli dokumentis ar arsebobis SemTxvevaSi sadao sakiTxebi 
regulirdeba dekanis gadawyvetilebiT. 



   2. struqturuli erTeuli angariSvaldebulia fakultetis sabWosა და დეკანის winaSe. 
 
muxli 7. marTvis organoebi 
 
   fakultetis marTva xorcieldeba Semdegi organoebis meSveobiT: fakultetis sabWo, 

dekani da xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri.  
 
 

Tavi III 
fakultetis sabWo 

 
muxli 8. fakultetis sabWos dakompleqteba 
 
   1. fakultetis warmomadgenlobiTi organoa fakultetis sabWo. 
  
 2. ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომლის ფორმირების წესი 
განისაზღვრება თსუ–ის წესდებით.  
 3. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა რაოდენობა 
განისაზღვრება საბჭოს შემადგენლობის 1/4-ით.  
   4. fakultetis sabWos saqmianobas koordinacias uwevs da miRebuli gadawyvetilebis 
Sesrulebaze pasuxismgebelia fakultetis dekani. 
 
muxli 9. fakultetis sabWos uflebamosilebebi 
 

ფაკულტეტის საბჭო:  

ა) განსაზღვრავს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტს; 
b) gansazRvravs da administraciis xelmZRvanel;s warudgens fakultetis saswavlo-
samecniero-klinikuri centris biujets. 

g) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი 
შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ფაკულტეტის დეკანს; 

d) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ 

გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;  
e) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს; 
v) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს 

აკადემიურ საბჭოს;   
z) SeimuSavebs saswavlo-samecniero-klinikuri centris struqturas da debulebas 

da dasmtkicelbad warudgens warmomadgenlobiT sabWos.   

T) ირჩევს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს;  
i) უფლებამოსილია, დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, 

დეკანისათვის დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის 
შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით, ფაკულტეტის საბჭოს წევრების 
არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 
საკითხი. გადაწყვეტილება დეკანის  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე მიიღება 
ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი ამ პუნქტით 

გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ მონაწილეობს. ამ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების 
გასაჩივრება არ იწვევს სადავო აქტის მოქმედების შეჩერებას; 



თ) ახორციელებს ამ debulebiTa და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის 
მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. 
 
muxli 10. kvorumi da gadawyvetilebis miReba 
 
   1. fakultetis sabWo uflebamosilia miiRos gadawyvetileba, Tu mas eswreba sabWos 
sruli Semadgenlobis naxevarze meti. 
   2. fakultetis sabWos gadawyvetileba miRebulad CaiTvleba, Tu mas mxars dauWers 
sxdomaze damswreTa naxevarze meti, Tu Tsu-is wesdebiTa da saqarTvelos 
kanonmdeblobiT sxva ram ar aris dadgenili. 
   3. fakultetis sabWos sxdoma da kenWisyra aris sajaro, garda Tsu-is wesdebiTa da 
saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. 
   4. fakultetis sabWos sruli Semadgenlobis 1/4-s ufleba aqvs moiTxovos faruli 
kenWisyra. 
 
muxli 11. fakultetis sabWos sxdomis oqmi 
 
   1. fakultetis sabWos TiToeuli sxdomis Sesaxeb iwarmoeba oqmi. 
   2. oqms xels awers fakultetis sabWos Tavmjdomare da sabWos sxdomis mdivani. 
 
 
                               Tavi IV 
                         fakultetis dekani 
 
 
muxli 12. fakultetis dekanis statusi 

 
medicinis ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს ფაკულტეტის დეკანი და წარმოადგენს მას 

უნივერსიტეტის შიგნით და გარეთ აკადემიურ და სამეცნიერო სფეროებში. 
 

muxli 13. dekanis arCevis wesi 
 

1. ფაკულტეტის დეკანი აირჩევა გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი 
კონკურენციის პრინციპების დაცვით ოთხი წლის ვადით. 

2. დეკანის თანამდებობაზე ერთი და იგივე პირი შეიძლება არჩეულ იქნეს ზედიზედ მხოლოდ 

ორჯერ.  

3. დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყების შესახებ 
განცხადებას ფაკულტეტის საბჭო აქვეყნებს კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყებამდე არანაკლებ 
1 თვით ადრე. 

4. ფაკულტეტის დეკანად შეიძლება აირჩეს ასოცირებული ან სრული პროფესორი. 
კანდიდატად რეგისტრაციისათვის აუცილებელია ავტობიოგრაფიისა და ფაკულტეტის 
განვითარების კონცეფციის წარმოდგენა. დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების 
რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო. თითოეული 
კანდიდატი რეგისტრირებულად ჩაითვლება თუ მას მხარს დაუჭერს აკადემიური საბჭოს სიითი 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.  

5. ფაკულტეტის დეკანს ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო. არჩეულად ჩაითვლება პირი, რომელიც 
მიიღებს საბჭოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტს. თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ 

დააგროვა ხმების საკმარისი რაოდენობა, გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობს 
პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ორი პრეტედენტი. ხმების თანაბრად გაყოფის 



შემთხვევაში, მეორე ტურში გამსვლელთა გამოსავლენად 3 დღეში ტარდება ხელახალი კენჭისყრა. 
არჩევნების მეორე ტური ტარდება პირველი ტურის ჩატარებიდან 7 დღის განმავლობაში. იმ 
შემთხვევაში, თუ არჩევნების მეორე ტურშიც ვერ მოხერხდა დეკანის არჩევა, ინიშნება ახალი 
არჩევნების თარიღი. 

6. ფაკულტეტის დეკანის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხები ასევე რეგულირდება თსუ–ის 
აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
დადგენილებით. 

7. medicinis fakultetis dekans SesaZloa hyavdes pirveli moadgile da moadgileebi. 
 
muxli 14. fakultetis dekanis uflebamosilebebi 
 

ფაკულტეტის დეკანი:  
ა) უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტიანად 

მიმდინარეობას;  
ბ) ფაკულტეტის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების 

სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს; 
გ) შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის 

სტრუქტურასა და დებულებას;  
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია წარმომადგენლობითი საბჭოს, 

აკადემიური საბჭოსა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულებაზე;  
ე) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ administraciul-

სამართლებრივ აქტებს;  
ვ) თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს;  
ზ) პასუხისმგებელია ფაკულტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივ გამოყენებაზე;  
თ) ახორციელებს ამ debulebiT, Tsu–is wesdebiTa და საქართველოს კანონმდებლობით 

მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. 
 

 
muxli 15. fakultetis dekanis uflebamosilebis vadamde Sewyveta 
 

ფაკულტეტის საბჭოს სიითი შემადგენლობის 1/4-ს შეუძლია მოითხოვოს დეკანის 
უფლებამოსილების შეწყვეტა. გადაწყვეტილება დეკანის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 
მიიღება საბჭოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. 

 

                           
Tavi V 

      fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri 
 
 
muxli 16. fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris statusi 
 

1. ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი აკადემიური 
პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასების მიზნით იქმნება ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად. 

2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრi შეიძლება იყოს ფაკულტეტის 
საბჭოს წევრი ასოცირებული ან სრული პროფესორი. 

  
muxli 17. fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris uflebamosileba 



 

1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამყარებს მჭიდრო კავშირს და 
თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა 
და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად.  

2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის 
მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების 
(მოდულები, საკრედიტო სისტემა და ა.შ.) გამოყენების გზით და აკრედიტაციის პროცესისათვის 
თვითშეფასების მომზადებას.  

3. ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის ნაწილს. 

 
muxli 18. fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris ufrosi 
 

1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს უნივერსიტეტის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის წარდგინებით ირჩევს ფაკულტეტის 
საბჭო. ფაკულტეტის საბჭოს შეიძლება წარედგინოს ერთი ან ერთზე მეტი კანდიდატურა.  

2. არჩეულად ჩაითვლება პირი, რომელიც მიიღებს საბჭოს xmebis სიითი შემადგენლობის 
ნახევარზე მეტს.  

3. თუ ვერცერთმა პრეტენდენტმა ვერ დააგროვა ხმების ეს რაოდენობა, გაიმართება მეორე 
ტური, რომელშიც მონაწილეობს პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ორი პრეტენდენტი. 
ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში,  მეორე ტურში გამსვლელთა გამოსავლენად ტარდება 
ხელახალი კენჭისყრა გამარჯვებულის გამოსავლენად. თუ არჩევნების მეორე ტურშიც ვერ 

გამოვლინდა გამარჯვებული, არაუგვიანეს 5 დღის განმავლობაში ინიშნება ახალი არჩევნების 
თარიღი. 

 
 

                             Tavi VI 
       saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulebi 
 

 muxli 19. saswavlo-samecniero-klinikuri centri  

1. centri Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos kanonmdeblobiT,  
universitetis wesdebiT, fakultetis debulebiTა და centris debulebiT. 
3. centrs saWiroebis SemTxvevaSi SeiZleba hqondes sabanko qveangariSi. 

4. centri awarmoebs fundamentur da klinikur samecniero kvlevebs. aqvs ფაკულტეტის 
sabWos mier damtkicebuli saswavlo-samecniero da klinikuri saqmianobis programa, 
romelic SesaZlebelia Sedgebodes ramodenime proeqtisagan.  
5. centris miznebi: 
a) universitetis, profesorebis, doqtorantebis, mkvlevarebis, maswavleblebisa da 
studentebis samecniero-klinikuri proeqtebis eqsperimentaluri mxaris ganxorcieleba 
da samecniero kvleviTi samuSaoebis dagegmvaSi meTodologiuri daxmareba.  

b) universitetis doqtorantebisTvis, mkvlevarebisTvis, spეcialobis maZieblebisaTvis da 

studentebisTvis saganmanaTleblo programebiს SemuSavება. 
6. centri iqmneba fakultetis sabWos გადაწყვეტილებით, romelic mtkicdeba 
warmomadgenlobiT sabWos mier. 
 

muxli 20. centris struqtura 
 



1. centris struqtura SeiZleba Seicvalos centris amocanebis, funqciebisa da SesaZlo 
dafinansebis Sesabamisad. 
2. centris miznebisa da saqmianobis Sesabamisad centris farglebSi SeiZleba Seiqmnas an 
gauqmdes qvedanayofebi (laboratoriebi, ganyofilebebi da sxv.). 
 

muxli 21. centris direqtori 
 
1. centris samecniero, saswavlo, klinikur da saorganizacio saqmianobas 
xelmZRvanelobs direqtori, romelsac fakultetis dekanis wardginebiT niSnavs 
universitetis administraciis xelmZRvaneli. 
2. centris direqtorad SeiZleba dainiSnos sruli an asociruebuli profesori. 
3. centris direqtori: 
a) uzrunvelyofs centrSi saswavlo procesis, klinikuri muSaobisa da kvlevebis 
efeqtian warmarTvas; 
b) fakultetis sabWos da SemdgomSi universitetis administracias gansaxilvelad da 
dasamtkiceblad warudgens centris ganviTarebis gegmas, saswavlo programebs da 
samecniero-kvleviT proeqtebs; 
g) SeimuSavebs da fakultetis sabWos dasamtkiceblad warudgens centris struqturasa 
da debulebas. 
d) Tavis kompetenciis farglebSi gamoscems administraciul aqtebs. 
e) eswreba fakultetis sabWos sxdomebs. 
v) Tavisi kompetenciis farglebSi pasuxismgebelia universitetis marTvis organoebis 
gadawyvetilebebis Sesrulebaze; 

z) მონაწილეობს ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებაში და თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში პასუხისმგებელია მის მიზნობრივ გამოყენებაზე;   
v) xelmZRvanelobs Catarebuli samuSaos angariSebis Sedgenas; 
z) yoveli wlis bolos fakultetis sabWos warudgens Catarebuli saqmianobis wliur 
angariSs. 

T) uflebamosilia, kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, dasvas sakiTxi ცენტრის 
TanamSromelTa waxalisebisa da maT mimarT disciplinaruli pasuxismgeblobis zomebis 
gamoyenebis Sesaxeb; 

k) axorcielebs saqarTvelos kanonmdeblobiT, Tsu-is wesdebiT და am debulebiTa 
gaTvaliswinebul sxva uflebamosilebas. 
4. direqtoris aryofnis SemTxvevaSi direqtoris movaleobas misive davalebiT asrulebs 
centris sxva TanamSromeli. 
 

muxli 22. centris direqtoris uflebamosilebis vadamde Sewyveta 
 
   1. direqtors uflebamosileba vadamde Seuwydeba: 
a) piradi gancxadebis safuZvelze; 
b) sasamarTlos mier mis mimarT gamotanili gamatyunebeli ganaCenis ZalaSi Sesvlisas; 
g) sasamarTlos mier qmeduunarod an SezRudulqmedunarianad aRiarebisas; 
d) gardacvalebisas; 
e) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi. 
 

muxli 23.  centris personali 
 
   1. centrSi gaerTianebuli arian profesorebi, mecnier-TanamSromlebi da mkvlevarebi, 
romelTa saswavlo da kvleviTi datvirTva aisaxeba maT SromiT xelSekrulebaSi 
universitetTan.  



2. akademiur Tanamdebobebze konkursis gamocxadebis Sesaxeb mimarTvas akademiur sabWos 
warudgens fakultetis dekani centris direqtoris wardginebis safuZvelze da aTanxmebs 
universitetis administraciis xelmZRvanelTan. amasTanave, samecniero grantebiTa da sxva 
proeqtebiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis Sesrulebis mizniT, centris direqtoris 
wardginebiT, universitets SeuZlia moiwvios calkeuli specialisti droebiTi SromiTi 
xelSekrulebis safuZvelze. 
3. centris TanamSromeli valdebulia; 
a) daicvas universitetis Sinaganawesi da  eTikis kodeqsi; 
b) debulebiT gaTvaliswinebuli saqmianobis ganxorcielebisas gaiTvaliswinos 
universitetisa da centris interesebi da regularulad miiRos monawileoba mis 
RonisZiebebSi; 
g) gaufrTxildes centris reputacias, xeli Seuwyos misi miznebis ganxorcielebas. 
4. centris personalis ufleba-movaleobebi da maTi daniSvna-gaTavisuflebis pirobebi 

ganisazRvreba თსუ–ის SinaganawesiTა da moqmedi kanonmdeblobiT. 
 
                               Tavi VIII 
 
                  damxmare struqturuli erTeulebi 
 
 

muxli 24. fakultetis damxmare struqturuli erTeulebi 
 
   1. medicinis fakultetis damxmare struqturuli erTeulebia: 
a) kancelaria; 
b) resursebis marTvis samsaxuri; 
g) saswavlo procesis marTvis samsaxuri 
დ) სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური. 

  
2. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები მოქმედებენ უნივერსიტეტის შესაბამისი 

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისათვის განსაზღვრული რეგულაციების შესაბამისად. 
 

 
muxli 25. kancelaria 
 
   1. kancelaria warmoadgens fakultetis damxmare struqturuli erTeuls. 

   2. kancelaria Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos kanonmdeblobiT,  Tsu-
is wesdebiTa da am debulebiT. 
   3. kancelaria Tavisi kompetenciis farglebSi angariSvaldebulia fakultetis dekanis 
winaSe. 
   4. kancelarias aqvs mrgvali beWedi Tavisi dasaxelebis aRniSvniT. 
 

muxli 26. kancelariis personali 
 
   1. kancelariis personali Sedgeba kancelariis ufrosis, moadgileebis, ufrosi 
specialistis, mTavari specialistisa da specialistebisagan. 
   2. kacelarias xelmZRvanelobs kancelariis ufrosi, romelsac Tanamdebobaze niSnavs 

da aTavisuflebs administraciis xelmZRvaneli. misi aryofnis SemTxvevaSi კანცელარიის 
უფროსის movaleobის შემსრულებელს განსაზღვრავს ფაკულტეტის დეკანი. 
   

muxli 27. kancelariis funqciebi 



 
   1. kancelaria: 

a) fakultetSi saqmianobis unificirebis mizniT ფაკულტეტის კანცელარია ხელმძღვანელობს 
უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციებითა და მის შესაბამისად SeimuSaveბული საქმისწარმოების 
wesით. 
b) akontrolebs struqturuli erTeulebis mier fakultetSi dokumetebze muSaobis 
dadgenili wesis Sesrulebas Tavisi kompetenciis farglebSi; 
g) struqturul erTeuls Semdgomi damuSavebisaTvis ubrunebs arasworad momzadebul 
dokumentebs, romlebic ar Seesabameba saqmianobis erTiani wesebis moTxovnebs; 

d) gamoiTxovs struqturuli erTeulebisagan kancelariis muSaobisaTvis saWiro cnobebს; 
e) axorcielebs Tsu-is wesdebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili sxva 
funqciebs. 
    

muxli 28.  materialuri resursebis marTvis samsaxuri 
 
   1. materialuri resursebis marTvis samsaxuri warmoadgens fakultetis damxmare 
struqturul erTeuls. 
   2. materialuri resursebis marTvis samsaxuri Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs am 
debulebiT, Tsu-is wesdebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT. 
   3. materialuri resursebis marTvis samsaxuri Tavisi kompetenciis farglebSi 
angariSvaldebulia fakultetis dekanis winaSe. 
 

muxli 29.  materialuri resursebis marTvis samsaxuris personali 
 
   1. samsaxuri warmoadgens fakultetis struqturul erTeuls, romelsac 
xelmZRvanelobs samsamxuris ufrosi. 
   2. samsaxuris ufross Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs 
universitetis administraciis xelmZRvaneli. samsaxuris ufrosis aryofnis SemTxvevaSi 
(Svebuleba, mivlineba, avadmyofoba da sxv.) mis movaleobas asrulebs samsaxuris 
ufrosis moadgile. 
   3. materialuri resursebis marTvis samsaxuris personalis funqciebi ganisazRvreba 

წინამდებარე დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად . 
 

muxli 30. materialuri resursebis samsaxuris funqciebi 
 
   1. materialuri resursebis samsaxuris funqciebia: 
a) fakultetis materialur-teqnikuri bazis srulyofis RonisZiebebis SemuSaveba; 
b) Senoba-nagebobebis, mowyobilobebis, manqana-danadgarebis, liftebis, el. Zalovani 
danadgarebis, ganaTebis, gaTbobis, sakanalizacio, wyalgayvanilobis, saventilacio, 
miwisqveSa komunikaciebis da da sxva sistemebis gamarTuli funqcionirebasa da maTi 
miznobrivi daniSnulebiT gamoyenebaze kontroli; 
g) fakultetis struqturuli erTeulebis momarageba saWiro materialuri 
faseulobebiT, masalebiT, sameurneo, sakancelario inventariT, sasawyobo meurneobaze 
sistematuri kontrolis ganxorcieleba; 
d) komunaluri gadasaxadebis gadasaxdelad dokumentaciis momzadeba da gadaxdaze 
kontrolis uzrunvelyofa; 
e) Tsu-s wesdebiT gaTvaliswinebuli sxva funqciebis ganxorcieleba. 
 

muxli 31. saswavlo procesis marTvis samsaxuri 
 



   1. saswavlo procesis marTvis samsaxuri warmoadgens fakultetis damxmare 
struqturul erTeuls. 

   2. samsaxuri Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos kanonmdeblobiT,  Tsu-is 

wesdebiTa da am debulebiT.  
   3. samsaxuri Tavisi kompetenciis farglebSi angariSvaldebulia fakultetis dekanis 
winaSe. 
 
 

muxli 32.  saswavlo procesis marTvis samsaxuris personali 
 
   1. samsaxuri warmoadgens fakultetis struqturul erTeuls, romelsac 
xelmZRvanelobs samsaxuris ufrosi. 
   2. samsaxuris ufross Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs 
universitetis administraciis xelmZRvaneli. samsaxuris ufrosis aryofnis SemTxvevaSi 
mis movaleobas asrulebs samsaxuris ufrosis moadgile. 
   3. samsaxuris ufrosi: 
a) saswavlo procesis marTvis samsaxuris saqmianobis warmarTva, samuSaoebis dagegmva da 
ganawileba TanamSromelTa Soris kompetenciebisa da funqciebis Sesabamisad; 
b) akademiuri personalis datvirTvebisa da tutorebis saqmianobis monitoringi; 
g) ganaTlebis akreditaciis erovnuli centris bazaSi studentTa monacemebis, xolo 
saswavlo bazaSi – studentTa akademiuri moswrebis Sedegebis Setanaze xelmZRvaneloba, 
studentTa registraciis organizeba; 
d) studentTa piradi saqmeebis warmoebaze kontroli, studentebisaTvis cnobebis 
momzadebisa da gacemis uzrunvelyofa; 
e) studentTa informireba da konsultaciis gaweva saswavlo procesTan dakavSirebul 
sakiTxebze; 
v) studentebisaTvis akademiuri xarisxis miniWebis wardginebisa da samsaxuris mier 
studentebis danarTebis momzadebaze kontrolis ganxorcieleba; 
z) samsaxuris mier ganxorcielebul saqmianobaze pasuxismgebloba; 
T) saswavlo procesis marTvis samsaxuris warmomadgenloba mesame pirebTan 
urTierTobaSi. 
i) uzrunvelyofs studentebisaTvis cnobebis momzadebasa da gacemas. 
   4. saswavlo procesis marTvis samsaxuri iTvaliswinebs samsaxuris ufross, 
moadgileebs, mTavar specialistebs, ufros specialistebsa da specialistebs. 
   5. saswavlo procesis marTvis samsaxuris personalis funqciebi ganisazRvreba 

წინამდებარე დებულებისა და უნივერსიტეტში მოექმედი რეგულაციების შესაბამისად. 
 

muxli 33.  saswavlo procesis marTvis samsaxuris funqciebi  
 
   1. saswavlo procesis marTvis samsaxuris funqciebia: 
a) axdens saswavlo procesis ganxorcielebis organizaciul uzrunvelyofas 
bakalavriatis, magistraturisa da doqtoranturis safuZvelze; 
b) ganixilavs Semosul korespodencias, saWiroebis SemTxvevaSi axdens mis Semdgom 
adresirebas, amzadebs Sesabamis pasuxebs da individualur administraciul-
samarTlebrivi aqtebis proeqtebs;  
g) axdens tutorebis saqmianobis monitorings; 
d) axorcielebs fakultetidan warmodgenili saswavlo programebisa da akademiuri 
pesonalis datvirTvis monitorings maTi Tavsebadobis dadgenis mizniT; 
e) axdens studentTa kontigentis (bakalavriati, magistratura, doqtorantura) 
semestruli registraciis organizebas; 
v) axorcielebs studentTa piradi saqmis warmoebaze kontrols; 



z) axdens studenTa sainformacio monacemTa bazis mudmiv ganaxlebas, Sevsebasa 
(studentis anketuri monacemebi, Sualeduri da saboloo Sefasebebi) da monitorings; 
T) axorcielebs minitorings studentTa Sualeduri da saboloo/ganmeorebiTi gamocdis 
Sedegebis eleqtronul aRricxvaze; 
i) uzrunvelyofs studentebisaTvis cnobebis momzadebasa da gacemas; 
k) axorcielebs Tsu-is wesdebiT gaTvaliswinebul sxva uflebamosilebebs. 
 

muxli 34. samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuri 

 
1. samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuri warmoadgens fakultetis damxmare 
struqturul erTeuls. 

2. samsaxuri Tavisi kompetenciis farglebSi angariSvaldebulia fakultetis dekanis 
winaSe. 

 
muxli 35. samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuriს samsaxuris funqciebi 
 
1. samecniero-kvvlevebisa da ganviTarebis samsauris funqciebia: 
a) safakulteto samecniero-kvleviTi saqmianobis koordinacia; 
b) fakultetze Sesrulebuli samecniero proeqtebis, maT Soris sagranto proeqtebis 
registracia da Sesrulebis monitoringi; 
g) samsaxuris kompetenciis farglebSi saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministrosTan, erovnul samecniero fondTan, sxva samaTavrobo da arasamTavrobo 
dawesebulebebTan urTierToba; 
d) fakultetis personalisaTvis sakonsultacio momsaxurebis uzrunvelyofa samecniero 
fondebis moZiebis, patentebis Seqmnisa da saavtoro uflebebis dacvis mizniT; 
e) samecniero-kvleviTi proeqtebis eqspertizisaTvis saTanado kompetenciis eqspertTa 
jgufebis formireba da maTi saqmianobisaTvis saWiro RonisZiebebis uzrunvelyofa; 
v) fakultetis marTvis organoebisaTvis, eqspertuli Sefasebebis safuZvelze 
rekomendaciebis momzadeba universitetis biujetSi samecniero kvlevebis 
dafinansebisaTvis gamoyofili saxsrebis savaraudo ganawilebis Sesaxeb; 
z) sxva qarTuli da ucxouri universitetebis Sesabamis samsaxurebTan, 
arasauniversiteto samecniero centrebTan ganviTarebuli samecniero-kvleviTi 
saqmianobis xelSewyoba da koordinacia; 
T) fakultetze Sesrulebuli sadoqtoro disertaciebis samecniero Sedegebis 
registracia Semdgomi analizisa da Sefasebis mizniT; 
i) akademiuro personalis samecniero-kvleviTi saqmianobis Sefaseba profesoris 
sauniversiteto prioritetebTan Tavsebadobis dasadgenad; 
k) sauniversiteto samsaxurebidan samecniero-kvleviT saqmianobasTan dakavSirebuli 
nebismieri informaciis gamoTxova; 
l) safakulteto struqturuli erTeulebis (instituti, centri, laboratoria da sxv.) 
Camoyalibebisas sainiciativo jgufis mier warmodgenili programis/proeqtis ganxilva 
daskvnis momzadebis mizniT; 
m) rezidenturis alternatiuli diplomisSemdgomi saganmanaTleblo  da uwyveti 
samedicino ganaTlebis programebis ganxorcielebasa da mimdinareobaze kontroli; 
n) Tsu-is debulebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva 
uflebamosilebebis ganxorcieleba. 
 

muxli 36. samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuriს samsaxuris personali 
 



2. samsaxuris ufross Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs 
univeritetis administraciis xelmZRvaneli. ufrosis aryofnis SemTxvevaSi (Svebuleba, 
mivlineba, avadmyofoba da sxv.) mis movaleobas asrulebs ufrosis moadgile. 
 

muxli 37. samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuris 
          ufrosi 
 
1. samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuris ufrosi:  
a) uZRveba samsaxuris funqcionirebas winamdebare debulebisa da Tsu –is wesdebis 
Sesabamisad; 
b) anawilebs movaleobebs samsaxuris TanamSromlebs Soris, aZlevs miTiTebebsa da 
davalebebs; 
g) xelmZRvanelobs samsaxuris mokle da grZelvadiani samuSao gegmebis SemuSavebas da 
maT Sesrulebas; 
d) axorcielebs rezidenturis alternatiuli diplomisSemdgomi ganaTlebis 
(profesiuli momzadebis) programis mimdinareobaze konrtolsa da zogad 
zedamxedvelobas; 
e) axorcielebs fakultetis saerTaSoriso urTierTobebis, studentTa gacvliTi 
programebis ganxorcielebaze kontrols; 
v) uzrunvelyofs fakultetis veb-gverdis ganaxlebis sistematiur kontrols; 
z) axocielebs saqarTvelos kanonmdeblobiT da Tsu–is wesdebiT gaTvaliswinebul sxva 
uflebamosilebebs. 
 
                             Tavi IX 
 
                      sadisertacio sabWo 
 
 

muxli 38. fakultetis sadisertacio sabWos statusi 
 

სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო, რომელიც 
იქმნება ფაკულტეტზე.  

 

მუხლი 39.  სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა 
 

1. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შედგენისა და მისი თავმჯდომარის არჩევის წესი 
განისაზღვრება ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
დებულებით. 

2. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო შედგება დოქტორის  აკადემიური ხარისხის მქონე 
ფაკულტეტის ყველა სრული და ასოცირებული პროფესორისაგან. საუნივერსიტეტო სადისერტაციო 

საბჭო შედგება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე უნივერსიტეტის შესაბამისი დარგის 
ყველა სრული და ასოცირებული პროფესორისაგან. 
 

მუხლი 40. საქმიანობის წესი 
 

სადისერტაციო საბჭო მოქმედებს აკადემიური საბჭოს მიერ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით 

დამტკიცებული დებულების შესაბამისად და დოქტორის ხარისხს ანიჭებს მეცნიერების იმ 
დარგებში, რომლებიც განსაზღვრულია ამავე დებულებით. 
 
 



                            Tavi X 
 
                   fakultetis personali 
 
 

მუხლი 41. პერსონალის შემადგენლობა 
 

ფაკულტეტის პერსონალი შედგება აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე 
პერსონალისაგან. 

 

მუხლი 42. აკადემიური პერსონალი 
 

1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორებისაგან.  
2. პროფესორების შემადგენლობას მიეკუთვნება სრული პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი.  
3. პროფესორები მონაწილეობენ ან/და წარმართავენ სასწავლო პროცესსა და მეცნიერულ 

კვლევებს.  
4. პროფესორის პედაგოგიური დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას განსაზღვრავს აკადემიური 

საბჭო და ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო. 

5. აკადემიურ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულება იდება აკადემიური პერსონალის 
სამსახურში მიღების ერთიანი წესით განსაზღვრული ვადით. 

6. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი და პირობები, თანამდებობიდან 
გათავისუფლების საფუძვლები, ასევე აკადემიური პერსონალის უფლება-მოვალეობები 
განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით, თსუ-ის წესდებითა და თსუ–ის აკადემიური საბჭოს 
მიერ მიღებული და წარმომადგენლობთი საბჭოს მიერ დამტკიცებული დადგენილებებით. 

 

მუხლი 43. ადმინისტრაციული პერსონალი 
 

1. ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი, დეკანის 
მოადგილე/მოადგილეები (ასეთის/ასეთების არსებობის შემთხვევაში) და ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნვეყოფის სამსახურის უფროსი. 

2. ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების წესები და პირობები განისაზღვრება 
საქართველოს კანონმდებლობით, თსუ-ის წესდებით, წინამდებარე დებულებითა და თსუ–ის 
აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული და წარმომადგენლობთი საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
დადგენილებებით. 

3. ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირის ვადამდე განთავისუფლების 
საფუძვლებია:  

ა) პირადი gancxadeba;  
ბ) სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;  
გ) გარდაცვალება;  
დ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება;  
ე) 65 წლის ასაკის მიღწევა;  
ვ) საქართველოს კანონმდებლობითა და თსუ-ის წესდებით გათვალისწინებული სხვა 

შემთხვევები. 



 

თავი XI 
სტუდენტი 

 

მუხლი 45. medicinis ფაკულტეტის სტუდენტი 
 

1. medicinis  ფაკულტეტის სტუდენტი არის პირი, რომელიც „უმაღლესი განათლების 
შესახებ“ საქართველოს კანონითა და თსუ-ის წესდებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და 
სწავლობს თსუ-ის medicinis ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან 
დიპლომირებული სპეციალისტის, rezidenturis, ასევე დოქტორანტურისa da sarezidento  

პროგრამის გასავლელად. 

2. სტუდენტის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება თსუ-ის წესდებით. 

3. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა ხდება აკადემიური საბჭოს მიერ დადგენილი 
წესით. 

 

muxli 46. medicinis fakultetze swavleba 

 

1. fakultetze swavlebis ufleba aqvT mxolod sruli zogadi ganaTlebis 

damadasturebeli saxelmwifo sertifikatis mflobels an masTan gaTanabrebul pirs. 

2. bakalavriatis/diplomirebuli medikosis / diplomirebuli medikosis 

saganmanaTleblo programis swavlebis safexurze saqarTvelos moqalaqeebisaTvis 

studentis statusis mopovebis safuZvelia erTiani erovnuli gamocdebis Sedegebi, გარდა 
კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებისა. 

3. medicinis ფაკულტეtze ჩარიცხვის წესი განისაზღვრება `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeბ~ 
saqarTvelos kanoniT, Tsu-is wesdebiTa da winamdebare debulebiT 

4. studentTa semestruli registracia xorcieldeba or etapad: administraciuli – 

bankSi swavlis safasuris gadaxdiT da akademiuri (sagnobrivi) - ,,saswavlo procesis 

marTvis sistemis” saSualebiT 

5. bakalavriatis / diplomirebuli medikosis swavlebis safexurze / diplomirebuli 

stomatologis swavlebis safexurze kreditebis wliuri dasaSvebi odenoba 

ganisazRvros 65 kreditiT (semestrSi araumetes 30–35 kreditiT); 

6. sauniversiteto ganaTlebis calkeuli safexuris dasrulebis Semdeg 

kursdamTavrebuls eniWeba Sesabamisi akademiuri xarisxi/kvalifikacia. bakalavris, 

diplomirebuli medikosis an diplomirebuli stomatologis akademiur 

xarisxs/diplomirebuli specialistis kvalifikacias dadgenili wesis Tanaxmad, aniWebs 

universiteti Sesabamisi fakultetis wardginebis safuZvelze; 

7. akademiur xarisxs adasturebs universitetis reqtorisa da fakultetis dekanis 

mier xelmowerili da universitetis beWdiT damowmebuli diplomi, standartuli 

danarTiTurT 

8. medicinis fakultetis saswavlo programa miiReba fakultetis sabWos mier, 

romelsac amtkicebs universitetis warmomadgenlobiTi sabWo. 

 

მუხლი 47. medicinis  ფაკულტეტის მაგისტრატურაზე ჩარიცხვა 



 

1. Tsu–s magistraturaSi swavlis gagrZelebis ufleba aqvT bakalavris xarisxis 

mqone pirebs, diplomirebul medikosebsa da diplomirebul stomatologebs, romelTac 

Cabarebuli aqvT saerTo samagistro gamocda, garda ,,umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoniTa da saqaTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministri 227–e 

brZanebiT damtkicebuli „samagistro gamocdebis Catarebis debulebiT“  gansazRvruli 

SemTxvevebisa.“(#82/2010 01.07.2010) 

2. sazRvargareTis umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis mier gacemuli 

dokumentebis formaluri cnoba (aRiareba) xdeba “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” 

saqarTvelos kanonis 50-e muxlis Sesabamisad. 

3. sabuTebis miRebis vadebi yovel semestrSi mtkicdeba Tsu-s reqtoris 

individualur administaciuli-samarTlebrivi aqtiT. 

4. sabuTebis miRebas axorcielebs fakuletetebis mimRebi komisiebi, romelebsac 

fakultetebis wardginebis safuZvelze amtkicebs Tsu reqtori. 

5. gamocda specialobaSi tardeba werilobiTi saxiT. 

6. sagamocdo namuSevrebi fasdeba 100 baliani sistemiT. gamocda Cabarebulad 

iTvleba, Tu konkursanti miiRebs dadebiT Sefasebas (minimum 51%), Tu samagistro 

programiT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli. 

7. sakonkurso gamocdaze ucxo enaSi daiSveba is konkursantebi, romlebic 

warmatebiT Caabareben gamocdas specialobaSi. 

8. ucxo enaTa CamonaTvali, romelSic Catardeba sakonkurso gamocda da dadebiTi 

SefasebisTvis saWiro done ganisazRvreba samagistro programiT. 

9. sagamocdo namuSevrebi fasdeba 100 baliani sistemiT. ucxo enis gamocda gamocda 

Cabarebulad iTvleba, Tu konkursanti miiRebs dadebiT Sefasebas (minimum 51%), Tu 

samagistro programiT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli.“(#82/2010 01.07.2010) 

10. ucxo enis gamocdidan Tavisufldeba konkursanti, romelic warmoadgens ucxo enis 

codnis damadastrebel serTifikats (serTifikatebis CanonaTvali ix. danarTis saxiT), 

an/da ucxoeTSi aranakleb erTi semestris ganmavlobaSi swavlis damadasturebel 

sabuTs. 

11. gamocdebis ganrigi mtkicdeba reqtoris individualur administraciul-

samarTlebrivi aqtiT 

12. konkursantTa  Caricxva magistraturaSi xorcieldeba sakonkurso qulis 

safuZvelze. sakonkurso qula gamoiTvleba kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 

13. swavlis am safexuris gavlis Semdeg gaicema saTanado diplomi standartuli 

danarTiT. 

14. medicinis fakultetis samagistro programa miiReba fakultetis sabWos mier, 

romelsac amtkicebs univeristetis warmomadgenlobiTi sabWo. 

 

მუხლი 48. medicinis  ფაკულტეტის დოქტორანტურაზე ჩარიცხვა 
 

1. doqtoranturaSi swavlis ufleba aqvs magistris an masTan gaTanabrebuli 

akademiuri xarisxis mqone  pirs, agreTve rezidenturis kursdamTavrebuls. 

2. medicinis ფაკულტეტის doqtoranturaze Caricxvis wesi ganisazRvreba `umaRlesi 

ganaTlebis Sesaxe~ saqarTvelos kanoniT, Tsu-is wesdebiTa da winamdebare debulebiT. 



3. konkursanti, romelic  dadgenil vadebSi srulad warmoadgens sabuTebs mimReb 

komisiasTan, akmayofilebs sadoqtoro programaze miRebis winapirobebs daiSveba 

sakonkurso gamocdaze ucxo enaSi. 

4. konkursanti, romelic  qarTulenovan programaze apirebs swavlas da misi 

mSobliuri ena ar aris qarTuli, Caabarebs gamocdas qarTul enaSi. 

5. ucxo enis gamocdaSi dadebiTi SefasebisTvis saWiro done ganisazRvreba 

sadoqtoro programiT. 

6. ucxo enis gamocdidan Tavisufldeba konkursanti, romelic warmoadgens ucxo enis 

codnis damadastrebel serTifikats an/da ucxoeTis umaRles saganmanaTleblo 

dawesebulebaSi swavlis dasrulebis damadasturebel dokuments. 

7. konkursanti, romelic warmatebiT Caabarebs gamocdas ucxo enaSi daiSveba 

gasaubrebaze. 

8. konkursantebi, romlebic warmatebiT gaivlian gasaubrebas Cairicxebian 

doqtoranturaSi 

9. doqtoranturis dasrulebisa da disertaciis dacvis SemTxvevaSi doqtors eniWeba 

doqtoris akademiuri xarisxi. 

10. swavlis am safexuris gavlis Semdeg gaicema saTanado diplomi standartuli 

danarTiT. 

11. medicinis fakultetis sadoqtoro programa miiReba fakultetis sabWos mier, 

romelsac amtkicebs univeristetis warmomadgenlobiTi sabWo. 

 

muxli 49. medicinis fakultetis rezidenturis alternatiul diplomisSemdgom 

saganmanaTleblo programaze Caricxva 

 

1. saqarTvelos moqalaqeebisaTvis Tsu-is rezidenturis alternatiul 

diplomisSemdgom saganmanaTleblo programebze specialobis maZiebelis statusis 

mopovebis safuZvelia erTiani diplomisSemdgomi sakvalifikacio gamocdebis Sedegebi. 

2. rezidenturis alternatiul diplomisSemdgom saganmanaTleblo programebze 

(profesiuli mzadeba)  Caricxva xorcieldeba saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da 

socialuri dacvis ministris  - “rezidenturis alternatiul diplomisSemdgom 

ganaTlebaSi (profesiul mzadebaSi) monawileobis, misi warmarTvis da Sefasebis wesisa 

da im samedicino dawesebulebebis an/da saswavleblebis akreditaciis kriteriumebis da 

wesis damtkicebis Sesaxeb, romlebSic SesaZlebelia diplomisSemdgomi ganaTlebis 

(profesiuli mzadebis) kursis gavla” – brZanebis (# 135/n. 08.04.2009 w.) safuZvelze da mis 

Sesabamisad, akreditaciiT miniWebuli limiti/kvotis mixedviT. 

3. konkursSi monawileobis ufleba aqvs:  

a) umaRlesi samedicino saganmanaTleblo dawesebulebis kursdamTavrebul 

diplomirebul medikoss da diplomirebul stomatologs, romelmac dadgenili wesis 

mixedviT Caabara erTiani diplomisSemdgomi sakvalifikacio gamocda da miiRo 

specialobis maZieblis damadasturebeli mowmoba an/da Sesabamisi cnoba. 

b) sertificirebul eqim-specialists, romelsac surs moipovos axal saeqimo 

specialobaSi damoukidebeli saeqimo saqmianobis ufleba 

g) pirs, romelsac umaRlesi samedicino ganaTleba miRebuli aqvs sazRvargareT,  misi 

diplomi aRiarebulia saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT da akmayofilebs 



am muxlis pirveli puqtis ,,a” qvepunqtis moTxovnebs. (reqtoris brZaneba #80/01-01  

09.09.2010) 

4. rezidenturis alternatiul diplomisSemdgom saganmanaTleblo programebze 

(profesiuli mzadeba) Caricxvis organizaciuli sakiTxebis gadawyvetas, maT Soris, 

saeqimo specialobis maZiebelTa konsultaciebs, gancxadebebis miRebas, sabuTebis 

dadgenil wesTan Sesabamisobis Semowmebas uzrunvelyofs Tsu-is medicinis fakulteti. 

(reqtoris brZaneba #80/01-01  09.09.2010) 

5. rezidenturis alternatiul diplomisSemdgom saganmanaTleblo programebze 

(profesiuli mzadeba)  sabuTebis mimRebi komisia mtkicdeba Tsu-is medicinis 

fakultetis dekanis mier. (reqtoris brZaneba #80/01-01  09.09.2010) 

6. Caricxvis pirobebi ganisazRvreba winamdebare wesiT. saeqimo specialobis mixedviT 

vakantur adgilebze Caricxva xorcieldeba saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da 

socialuri dacvis saministros profesiuli ganviTarebis sabWos mier moniWebuli 

akreditaciis safuZvelze. (reqtoris brZaneba #80/01-01  09.09.2010) 

7. rezidenturis alternatiul diplomisSemdgom saganmanaTleblo programebze 

(profesiuli mzadeba)  Caricxva warmoebs gasaubrebis safuZvelze. (reqtoris brZaneba 

#80/01-01  09.09.2010) 

8. sakonkurso vadebis gansazRvra xorcieldeba Tsu-is reqtoris brZanebiT. 

9. gasaubrebas TiToeuli programis farglebSi atarebs rezidenturis alternatiul 

diplomisSemdgom saganmanaTleblo programis (profesiuli mzadeba) xelmZRvanelis mier 

warmodgenili da Tsu-is medicinis fakuletis dekanis mier damtkicebuli dargobrivi 

komisia. dargobriv komisias xelmZRvanelobs programis xelmZRvaneli.  (reqtoris 

brZaneba #80/01-01  09.09.2010) 

10. gasaubreba iwarmoebs Sesabamisi dargis programis farglebSi, romlis drosac 

maZiebelma unda gamoavlinos profesiuli codnis done, operatiuli azrovneba, 

komunikaciis da swori gadawyvetilebis miRebis unarebi. (reqtoris brZaneba #80/01-01  

09.09.2010) 

11. programiT gaTvaliswinebuli modulebis warmatebiT dasrulebis Semdeg da 

Semajamebeli gamocdis Cabarebis SemTxvevaSi specialobis maZiebels eZleva 

diplomisSemdgomi ganaTlebis (profesiuli mzadebis) kursis gavlis damadasturebeli 

saxelmwifo mowmoba. mowmobas gascems saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da 

socialuri dacvis saministros profesiuli ganviTarebis sabWo. 

 

 

muxli 50. diplomirebuli medikosis/diplomirebuli stomatologis /okupaciuri 

Terapiis bakalavris programa 

1. diplomirebuli medikosis programa aris erTsafexuriani saganmanaTleblo 

programa. xangrZlivoba 6 welis (12 semestri). misaniWebeli akademiuri xarisxi: 

diplomirebuli medikosi (Medical Moctor). programis mizania: studentebisaTvis 

saerTaSoriso samedicino standartebis Sesabamisi codnis micema da unar-Cvevebis 

gamomuSaveba. saganmanaTleblo programa iTvaliswinebs studentebisaTvis codnis 

micemasa da unar-Cvevebis gamomuSavebas Semdegi ZiriTadi sferoebis mixedviT: medicinis 

mecnieruli safuZvlebi; klinikuri codna da unar-Cvevebi;mosaxleobis janmrTeloba da 

jandacvis sistemebi; profesiuli faseulobebi, qceva da eTika; komunikaciis unar-Cvevebi; 

kritikuli azrovneba da samecniero kvleva; informaciis marTva.  



medicinis fakultetis kursdamTavrebulis sabazo unar-Cvevebia: Sesaswavli 

dargobrivi sferos meTodologiisa da dargobrivi eTikis codna;  dargobrivi sferos 

Sesaxeb arsebuli Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyenebis unari (gadaudebeli 

samedicino daxmarebis gawevis unari sabaziso ganaTlebis codnidan gamomdinare 

kompetenciis farglebSi; zedamxedvelobis qveS diferencialuri diagnostikis Catarebis 

unari, samedicino problemebis ganxilvisas monawilebis miRebis unari; pacientis 

daavadebasTan dakavSirebuli fsiqologiuri da socialuri problemebis Sefasebis 

unari; mtkicebulebebze damyarebuli medicinis principebis gamoyenebis unari; jandacvis 

sistemaSi da sazogadoebrivi jandacvis sakiTxebis gadawyvetis procesSi monawileobis 

unari; medikamentebis gamoweris unari; Sesabamisi wamlis klinikur konteqstTan 

dakavSirebis unari; mkurnalobis Sesabamisobis ganxilvis, Sefasebis da potenciuri 

sargebelisa da riskis gansazRvris unari.) analizisa da sinTezis unari (klinikuri 

azrovnebis da gadawyvetilebis miRebis unari, pacientis mdgomareobis Sefasebis unari; 

klinikuri prezentaciebis Sefasebis unari, gamokvlevis gegmis Sedgenis unari, 

diferencialuri diagnozis gatarebis, daavadebis marTvis principebis gaazrebis unari). 

problemis gadaWra/ gadawyvetilebis miReba (aqvs samedicino problemis identificirebis 

da misi gadaWris gzebis gansazRvris unari); drois dagegvmisa da organizebis unari 

(SeuZlia samuSaos gegmis Sedgena, misi moculobis gansazRvra, prioritetebis gamoyofa, 

muSaobis procesSi saWiro resursebis uzrunvelyofa da gamoyeneba);  komunikacia 

mSobliur enaze (SeuZlia diskusiaSi profesiul doneze monawileoba da detaluri 

werilobiTi angariSis momzadeba; aqvs pacientTan, mis ojaxis wevrebTan da kolegebTan 

komunikaciis unari; werilobiT komunikaciis unari (samedicino Canawerebis warmoebis 

unari);  cifruli kompetencia (icnobs da iyenebs Tanamedrove sainformacio da 

sakomunikacio teqnologiebs maT Soris dargobriv sferoSi; SeuZlia axali 

sainformacio teqnologiebis damoukideblad aTviseba; aqvs kompiuteris moxmarebis 

unari, gasagebi da sruli klinikuri Canawerebis da informaciis Senaxvis da gamoyenebis 

unari);  jgufuri muSaoba: interdisciplinarul jgufSi muSaobis unari (SeuZlia 

jgufSi efeqturi muSaoba rogorc wevrs. SeuZlia profesiul konteqstSi molaparakeba 

da konfliqtebis mogvarebaSi monawileoba); swavlis unari (SeuZlia sakuTari swavlis 

marTva resursebis farTo speqtris gamoyenebiT; SeuZlia sakuTari swavlis Sefaseba da 

Semdgomi swavlis  saWiroebis gansazRvra). kvlevis unari (samedicino praqtikaSi axali 

samecniero kvlevis Sedegebis analizis da gadmocemis unari; kvlevebis Sedegebis, 

meTodebis da codnis gamoyenebis unari; praqtikli laboratoriuli kvlevis Catarebis 

unari (kompetenciis farglebSi)); proeqtis SemuSavebis unari (SeuZlia proeqtis 

calkeuli komponentebis SemuSavebis unari); damoukideblad muSaobis unari (pasuxs 

agebs sakuTar samuSaoze da SeuZlia misi Sefaseba/kritika. SeuZlia muSaoba minimaluri 

xelmZRvanelobis pirobebSi winaswar SeTanxmebuli rekomendaciebis/instruqciebis 

Sesabamisad). dasaqmebis sferoebi: praqtikuli moRvaweoba – umcrosi eqimi; pedagogiuri 

da samecniero moRvaweoba; Teoriul medicinaSi moRvaweoba; winapiroba doqtoranturaSi 

Casabareblad; winapiroba rezidenturaSi Casabareblad; 

2. diplomirebuli medikosis programa aris erTsafexuriani saganmanaTleblo 

programa. xangrZlivoba 5 weli (10 semestri). misaniWebuli akademiuri xarisxi: 

diplomirebuli stomatologi MMoctor of Mental Medicine (M.M.M). mizani: erTsafexuriani e.w. 

diplomirebuli specialistis saganmanaTleblo programis mizania studentebisaTvis 

saerTaSoriso samedicino standartebis Sesabamisi codnis micema da unar-Cvevebis 



gamomuSaveba. saganmanaTleblo programa iTvaliswinebs studentebisaTvis codnis 

micemasa da unar-Cvevebis gamomuSavebas Semdegi ZiriTadi sferoebis mixedviT: 

stomatologiis dargis mecnieruli safuZvlebi; klinikuri codna da unar-Cvevebi 

stomatologiaSi;  mosaxleobis janmrTeloba da jandacvis sistemebi; profesiuli 

faseulobebi, qceva da eTika; komunikaciis unar-Cvevebi; kritikuli azrovneba da 

samecniero kvleva; informaciis marTva. medicinis fakultetis kursdamTavrebulis 

sabazo unar-Cvevebia:   Sesaswavli dargobrivi sferos meTodologiisa da dargobrivi 

eTikis codna (gaaCnia dargobrivi sferos uaxles kvlevebze da mtkicebulebebze 

dafuZnebuli sistemuri codna; icnobs samedicino eTikisa da samarTlis principebs; 

acnobierebs medicinisaTvis specifikur eTikur problemebs da SeuZlia eTikuri dilemis 

gadaWra); dargobrivi sferos (stomatologiis) Sesaxeb arsebuli Teoriuli codnis 

praqtikaSi gamoyenebis unari (gadaudebeli stomatologiuri SemTxvevbis dros 

pirveladi daxmarebis gawevis unari, saerTaSoriso gaidlainebis Sesabamisi bazisuri 

pirveladi stomatologiuri daxmarebis Catarebis unari, zedamxedvelobis qveS 

diferencialuri diagnostikis Catarebis unari, samedicino problemebis ganxilvisas 

monawilebis miRebis unari; klinikuri azrovnebis da gadawyvetilebis miRebis unari, 

pacientis daavadebasTan dakavSirebuli fsiqologiuri da socialuri problemebis 

Sefasebis unari; mtkicebulebebze damyarebuli medicinis principebis gamoyenebis unari; 

jandacvis sistemaSi da sazogadoebrivi jandacvis sakiTxebis gadawyvetis procesSi 

monawileobis unari; medikamentebis gamoweris unari; Sesabamisi wamlis klinikur 

konteqstTan dakavSirebis unari; mkurnalobis Sesabamisobis ganxilvis, Sefasebis da 

potenciuri sargebelisa da riskis gansazRvris unari). analizisa da sinTezis unari 

(klinikuri azrovnebis da gadawyvetilebis miRebis unari, pacientis mdgomareobis 

Sefasebis unari; klinikuri prezentaciebis Sefasebis unari, gamokvlevis gegmis Sedgenis 

unari, diferencialuri diagnozis gatarebis, daavadebis marTvis principebis gaazrebis 

da ganxilvis unari, profesiuli Sefasebebis miRebisa da ganxorcielebis unari). 

problemis gadaWra/gadawyvetilebis miReba (aqvs samedicino problemis identificirebis 

da misi gadaWris gzebis gansazRvris unari); drois dagegvmisa da organizebis unari 

(SeuZlia samuSaos gegmis Sedgena, misi moculobis gansazRvra, prioritetebis gamoyofa, 

muSaobis procesSi saWiro resursebis uzrunvelyofa da gamoyeneba);   komunikacia 

mSobliur enaze (SeuZlia diskusiaSi profesiul doneze monawileoba da detaluri 

werilobiTi angariSis momzadeba; aqvs pacientTan, mis ojaxis wevrebTan da kolegebTan 

komunikaciis unari; werilobiT komunikaciis unari (samedicino Canawerebis warmoebis 

unari); cifruli kompetencia (icnobs da iyenebs Tanamedrove sainformacio da 

sakomunikacio teqnologiebs maT Soris dargobriv sferoSi; SeuZlia axali 

sainformacio teqnologiebis damoukideblad aTviseba; aqvs kompiuteris moxmarebis 

unari, gasagebi da sruli klinikuri Canawerebis da informaciis Senaxvis da gamoyenebis 

unari); jgufuri muSaoba: interdisciplinarul jgufSi muSaobis unari (SeuZlia jgufSi 

efeqturi muSaoba rogorc wevrs. SeuZlia profesiul konteqstSi molaparakeba da 

konfliqtebis mogvarebaSi monawileoba); swavlis unari (SeuZlia sakuTari swavlis 

marTva resursebis farTo speqtris gamoyenebiT; SeuZlia sakuTari swavlis Sefaseba da 

Semdgomi swavlis saWiroebis gansazRvra). kvlevis unari (samedicino praqtikaSi axali 

samecniero kvlevis Sedegebis analizis da gadmocemis unari; samedicino praqtikaSi 

samecniero principebis gamoyenebis unari, kritikuli axrovnebis unari, kvlevebis 

Sedegebis, meTodebis da codnis gamoyenebis unari; praqtikli laboratoriuli kvleviTi 



procedurebis ganxorcielebis unari (kompetenciis farglebSi); proeqtis SemuSavebis 

unari (SeuZlia proeqtis calkeuli komponentebis SemuSavebis unari); damoukideblad 

muSaobis unari (pasuxs agebs sakuTar samuSaoze da SeuZlia misi Sefaseba/kritika. 

SeuZlia muSaoba minimaluri xelmZRvanelobis pirobebSi winaswar SeTanxmebuli 

rekomendaciebis /instruqciebis Sesabamisad). 

3. okupaciuri Terapiis sabakalavro programa. swavlebis safexuri: pirveli 

misaniWebeli akademiuri xarisxi: medicinis bakalavri (Machelor of Medicine) swavlebis vada: 

4 weli (8 semestri) 

mizani: sabakalavro saganmanaTleblo programis mizania studentebisaTvis 

saerTaSoriso stanartebis Sesabamisi codnis micema da inar-Cvevebis gamomuSaveba 

okupaciur TerapiaSi. sabakalavro  programis  kursdamTavrebulis  sabazo  unar-

Cvevebia: okupaciuri Terapiis safuZvladmdebare Teoriuli cnebebis axsna, gansakuTrebiT 

adamianebis okupaciur bunebasTan da okupaciur qmedebasTan mimarTebaSi. okupaciuri  

qmedebis,  janmrTelobisa  da  keTildReobis  cnebebs  Soris  mimarTebis  axsna. 

biologiuri, samedicino, humanitaruli, fsiqologiuri, socialuri, teqnikuri, da 

okupaciuri mecnierebebidan saWiro codnis gamoyeneba TanamonawileobasTan da 

“okupaciasTan” dakavSirebul TeoriebTan erTianobaSi. formaluri Teoriebisa da 

kvlevis Sedegebis gamoyenebis sirTulis gaanalizeba okupaciasTan mimarTebaSi 

cvalebadi sazogadoebis pirobebSi. okupaciur  TerapiasTan  dakavSirebiT  sxvebTan  

racionalur  da  saintereso  diskusiebSi  Cabma. okupaciuri  Terapiis  procesi  da  

profesiuli  azrovneba. individebTan/populaciebTan partnioruli muSaoba okupaciis 

gamoyenebiT prevenciis, reabilitaciis da mkurnalobisas, raTa xeli Seewyos 

Tanamonawileobas, janmTelobas da keTildReobas. individebis/populaciebis okupaciuri 

da janmrTelobis saWiroebebis dasakmayofileblad Sesabamisi Teoriebis, praqtikis 

modelebisa da meTodebis SerCeva, Secvla da gamoyeneba. okupaciur  Terapiul  

procesSi  profesionaluri  da  eTikuri  gansjis  unaris  efeqturi  gamoyeneba. 

aqtivobis  analizis,  okupaciis  analizis  da  sinTezis  meTodis  gziT  okupaciis  

Terapiuli  potencialis  utilizacia. okupaciur  Terapiuli  procesis  gamoiyeneba  

da  adaptacia  individebTan/populaciebTan  TanamSromlobis  safuZvelze. imuSaos  

misawvdomi  da  adapturi  garemo  pirobebis  uzrunvelsayofad,  okupaciuri  

samarTlianobis  misaRwevad. iTanamSromlos TemTan misi wevrebisaTvis janmrTelobis 

dacvis da keTildReobis miRwevis mizniT, okupaciaSi Tanamonawileobis gziT.  aqtiurad 

moiZios, kritikulad Seafasos da gamoiyenos informaciis sxvadasxva wyaro da 

mtkicebuleba, raTa okupaciuri Terapiis praqtika iyos Tanamedrove da klientisTvis 

Sesaferisi. kritikulad Seafasos okupaciuri Terapiis praqtika, raTa darwmundes, rom 

aqcenti okupaciaze da okupaciur qmedebazea gakeTebuli. profesiuli urTierTobebi da 

partnioroba imuSaos  klientze-centrirebuli  praqtikis  principebis  dacviT. 

daamyaros  Terapiuli  urTierToba/partnioroba,  rogorc  safuZveli  okupaciuri  

Terapiis  procesisa. daamyaros da SeinarCunos TanamSromlobiTi partnioroba, gauwios 

konsultireba da misces rCevebi klientebs, momvlelebs, multidisciplinuri gundis 

wevrebs da sxva dainteresebul pirebs okupaciuri gaZlierebisa da sxvadasxva 

konteqstSi Tanamonawileobis Sesaxeb. klientTan  TanamSromlobis  safuZvelze  

moaxdinos  maTi  uflebebis  dacva,  raTa  maTi  okupaciuri  saWiroebebi  iqnes 

dakmayofilebuli. pativi sces, daafasos individualuri Taviseburebebi, kulturuli 

Sexedulebebi da adaTwesebi, gaiTvaloswinos maTi zegavlena okupaciaze da 



Tanamonawileobaze. profesiuli  avtonomia  da  pasuxismgebloba. moamzados,  awarmoos  

da  ganaaxlos  okupaciur  Terapiuli  procesis  dokumentacia. daemorCilos 

adgilobriv/regionalur/nacionalur/evropul kanonebsa da wesebs, profesiul 

standartebs da damqiraveblis moTxovnebs. gamoamJRavnos  uwyveti  ganaTlebisken  

swrafva  okupaciur  Terapiuli  praqtikis  gaumjobesebis  mizniT.  imuSaos  eTikis  

dacviT,  pativiscemiT  moepyras  klients  da  gaiTvaliswinos  okupaciur  TerapevtTa  

profesiuli  eTikis  kodeqsi. gamoavlinos sakuTari Tavis, rogorc okupaciuri 

Terapevtis, marTvis, SesaZleblobebis codnis da sisusteebis identificirebis unari. 

kvleva  da  ganviTareba  okupaciur  TerapiaSi/mecnierebaSi  gamoavlinos 

okupaciur qmedebasTan, okupaciur TerapiasTan an/da okupaciur mecnierebasTan 

dakavSirebuli sakiTxebis kvlevis saWiroeba, moaxdinos Sesabamisi sakvlevi sakiTxebis 

formulireba. okupaciuri Terapiis samecniero literaturis da sxva Sesabamisi 

informaciis damoukidebelad moZiebis, kritikuli Sefasebis da Sejerebis unari. 

okupaciur  TerapiaSi  kvlevis  dizainisa  da  meTodologiis  codna,  SerCeva  da  

dacva  eTikuri  aspeqtebis  gaTvaliswinebiT. moaxdinos  okupaciur  TerapiaSi  kvlevis  

Sedegebis  interpretacia,  analizi,  sinTezi  da  kritikuli  Sefaseba. ganaviTaros 

codna okupaciisa da okupaciuri Terapiis praqtikis Sesaxeb, gansakuTrebiT adgilobriv 

da/an Tanamedrove janmrTelobisa da socialur cvlilebebTan mimarTebaSi. gaavrcelos  

Sedegebi  dainteresebul  mxareebs  Soris okupaciuri  Terapiis  menejmentis  da  

ganviTarebis  xelSewyoba. gansazRvros  da  prioritetizacia  moaxdinos  okupaciuri  

Terapiis  servisis. hqondes codna da iyenebdes okupaciuri Terapiis servisis 

menejmentis principebs, romelic gulisxmobs finansebis swor gaTvlas, resursebis da 

teqnikis marTvas, protokolebis Sedgenas. CarTuli  iyos  okupaciuri  Terapiis  

servisis  xarisxis  Sefasebisa da  gaumjobesebis  uwyvet  procesSi;  CarTos  am  

procesSi  klientebi  SesaZleblobebis  farglebSi  da  Sedegebi  acnobos  

daineteresebul pirebs/damkveTebs. iyos  pro-aqtiuri  okupaciuri  Terapiis  

ganviTrebis,  gaumjobesebis  da  gavrcelebis  saqmeSi.  flobdes da 

iTvaliswinebdes informacias janmTelobis da ocialuri uzrunvelyofis, sazogadoebis 

da kanonmdeblobis ganviTarebis procesebze, rogorc saerTaSoriso, ise nacionalur da 

adgilobriv doneebze, rac gavlenas axdens okupaciuri Terapiis servisze. dasaqmebis  

sferoebi: sfero, romelSic uwevs muSaoba okupaciur Terapevts yalibdeba im 

dawesebulebis an damqiraveblis moTxovnaTa Sesabamisad, sadac is muSaobs. esenia: 

naadrevad dabadebuli bavSvebis xelSewyoba (zrdasa da ganviTarebaSi) anu adreuli 

intervencia; gamomwvevi qcevis mqone fizikuri an gonebrivi unarSezRudulobis mqone 

skolamdeli da saskolo asakis bavSvebisaTvis saswavlo garemos gaumjobeseba; saSinao 

pirobebis adaptireba im pirTaTvis, romelTac gadaitanes insulti, aqvT SezRuduli 

mxedveloba an demencia; posttravmul periodSi myofi klientebisaTvis samuSao 

davalebis moTxovnaTa analizi; sxvadasxva aRWurvilobis (xelsawyoebis, 

mowyobilobebis, damxmare saSualebebis) dagegmva, Seqmna da instruqciebis micema sworad 

gamoyenebisaTvis; kvlevebis Catareba samkurnalo aqtivobebis efeqturobis gasazomad. 

gaweuli daxmarebis mravalferovneba da cvlilebebis farTe SesaZleblobebi 

ganapirobebs samuSaos did maStabs. okupaciuri Terapevtebi muSaoben skolebSi, 

reabilitaciis centrebSi, fsiqikuri janmrTelobis centrebSi, moxucebulTa saxlebSi, 

samedicino klinikebSi da binaze pacientTa patronaJis saagentoebSi. 

 



მუხლი 51. medicinis ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა 
 

1. medicinis ფაკლუტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა შედგება medicinis 

ფაკულტეტზე საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული 
კენჭისყრით არჩეული სტუდენტებისაგან. 

2. medicinis ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის უფლება-მოვალეობები 
განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, თსუ-ის წესდებითა და 
თსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებით. 

 

თავი XII 
ფაკულტეტის ბიუჯეტი და ფინანსები 

 

მუხლი 52. ფაკულტეტის ბიუჯეტი 
 

1. medicinis ფაკულტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს თსუ-ის ბიუჯეტის შემადგენელ ნაწილს.  
2. თსუ-ის წესდებით დადგენილი წესით, ფაკულტეტი მონაწილეობს უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში. 
 

მუხლი 53. ფაკულტეტის ფინანსები 
 

ფაკულტეტი მის მიერ მოზიდული ფინანსებისა და მის მფლობელობაში არსებული ქონების 
ფლობასა და სარგებლობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს წყვეტს უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანხმობით. 

 

თავი XIII 
ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

 

მუხლი 54. ფაკულტეტის დებულების მიღების, გაუქმების, მასში ცვლილებისა და დამატების 
შეტანის წესი 

 

1. ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას შეიმუშავებს ფაკულტეტის საბჭო და ამტკიცებს 
თსუ-ის წარმომადგენლობით საბჭო. 

2. ფაკულტეტის დებულების მიღება, გაუქმება, მასში ცვლილებისა და დამატების შეტანა 
ხორციელდება ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული წესით. 

თავი XIV 
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

 

მუხლი 55. დებულების მიღება და ამოქმედება 
 

1. დებულების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს medicinis  ფაკულტეტის 
დროებითი დებულება. 

2. დებულება ამოქმედდეს თსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებისთანავე. 



წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #37, დანართი 7. 
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

დებულება  
 

თავი I  
ზოგადი დებულებები  

 
მუხლი 1. ფაკულტეტის სტატუსი  

 
1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში „უნივერსიტეტი“) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (შემდგომში 
„ფაკულტეტი“) წარმოადგენს უნივერსიტეტის ძირითად სასწავლო-სამეცნიერო და 
ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან 
რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.  

2. ფაკულტეტი ვალდებულია, შეუქმნას სტუდენტს პირობები სწავლისა და დამოუკიდებელი 
კვლევისათვის, უზრუნველყოს თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე 
ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად იზრუნოს სასწავლო 
პირობების გაუმჯობესებაზე.  

3. ფაკულტეტის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით, 
თსუ წესდებითა და წინამდებარე დებულებით.  

 
 

თავი II 
ფაკულტეტის სტრუქტურა და მართვა 

 
 
მუხლი 2. ფაკულტეტის სტრუქტურა 

 
1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის სტრუქტურას, მისი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის წესსა და უფლება-
მოვალეობებს. 
 2 სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შედგება საფაკულტეტო 
მნიშვნელობის საგანმანათლებლო, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო, სამეცნიერო-კვლევითი და 
დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან. 

3. საგანმანათლებლო-სამეცნიერო, სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურულ ერთეულებს 
წარმოადგენს პროგრამული მიმართულებები და სამეცნიერო – ინსტიტუტები. 

4. საგანმანათლებლო–სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულებია:  
ა) პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულება  
ბ)  ჟურნალისტიკის მიმართულება  



გ)  საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება  
დ) საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება  
ე) სოციოლოგიის მიმართულება 
ვ) ფსიქოლოგიის მიმართულება 
z) socialuri muSaobis mimarTuleba 

5. ფაკულტეტის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კონფlიქტის წარმოშობის შემთხვევაში 
ფაკულტეტის დეკანი ამზადებს მარეგულირებელ დოკუმენტს უფლებამოსილებათა გამიჯვნის 
შესახებ, რომელსაც ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო. 
ასეთი დოკუმენტის არარსებობისას საკითხს წყვეტს დეკანი. 

 
მუხლი 3. სტრუქტურული ორგანოების შექმნისა და გაუქმების წესი 

 
უნივერსიტეტის წესდების მიხედვით-გადაწყვეტილებას საფაკულტეტო მნიშვნელობის ახალი 

ერთეულების შექმნის ან  არსებული ერთეულების გაუქმების შესახებ შეიმუშავებს ფაკულტეტის 
საბჭო და დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს.  

  
მუხლი 4. მართვის ორგანოები 

 
ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია – ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური.  
 

თავი III 
ფაკულტეტის საბჭო 

 
მუხლი 5. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა 

 
1. ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომლის 

ფორმირების წესი განისაზღვრება თსუ–ის წესდებით  
2. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა 

რაოდენობა განისაზღვრება საბჭოს შემადგენლობის 1/4-ით.  
 
მუხლი 6. ფაკულტეტის საბჭოს უფლებამოსილებები 
 

ფაკულტეტის საბჭო:  
ა) განსაზღვრავს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტს;  
ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ფაკულტეტის დეკანს;  
გ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, 
საგანმანათლებლო  და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;  

დ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას და 
დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს;  



ე) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს 
აკადემიურ საბჭოს;  

ვ)ირჩევს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს;  
ზ) უფლებამოსილია, დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, დეკანისათვის 

დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის შეუფერებელი 
საქმიანობის განხორციელების საფუძველზე, ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის 
მოთხოვნით განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. 
გადაწყვეტილება დეკანის  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე მიიღება ფარული 
კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 
კენჭისყრებში არ მონაწილეობს. ამ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ 
იწვევს სადავო აქტის მოქმედების შეჩერებას; 

თ) ახორციელებს  წინამდებარე დებულებით, უნივერსიტეტის წესდებითა და 
საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. 

 
მუხლი 7. ქვორუმი 
 

ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება სრული 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.  
 
მუხლი 8. გადაწყვეტილების მიღების წესი 
 
      1. თუ ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით ან უნივერსიტეტის 
წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება 
მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს სხდომის  დამსწრე წევრთა  ნახევარზე 
მეტი.  

      2. ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე კენჭისყრა არის ღია,  გარდა Ñუმაღლესი განათლების 
შესახებì საქართველოს კანონით და უნივერსიტეტის წესდებით  გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა. 
 

თავი IV 
ფაკულტეტის დეკანი 

 
მუხლი 9.  ფაკულტეტის დეკანის სტატუსი 

 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერიბათა ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს და მესამე 

პირებთან ურთიერთობებში წარმოადგენს ფაკულტეტის დეკანი. 
 

 
მუხლი 10. დეკანის უფლებამოსილებები 
 

1. ფაკულტეტის დეკანი:  



ა) უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტიანად 
მიმდინარეობას;  

ბ) ფაკულტეტის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების გეგმას, 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;  
გ) შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის 

სტრუქტურასა და დებულებას;  

დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია წარმომადგენლობითი საბჭოს, 

აკადემიური საბჭოსა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულებაზე;  

ე) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტებს;  

ვ) თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს;  

ზ) პასუხისმგებელია ფაკულტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივ გამოყენებაზე;  

თ) ახორციელებს  წინამდებარე დებულებით, უნივერსიტეტის წესდებითა და 
საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.  

 
მუხლი 11. ფაკულტეტის დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 

 

a) დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, დეკანისათვის 
დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის 
შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძველზე, ფაკულტეტის საბჭოს 
წევრების არანაკლებ 1/3-ს შეუძლია მოითხოვოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტა. გადაწყვეტილება დეკანის  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე 
მიიღება ფარული კენჭისყრით, ფაკულტეტის საბჭოს სიითი შემადგენლობის 
უმრავლესობით.  

 
მუხლი 12. დეკანის მოადგილეები 
 
დეკანს ჰყავს მოადგილეebi: 
ა) დეკანის მოადგილეebi ხელმძღვანელობen ფაკულტეტის საქმიანობას და კოორდინაციას 
უწევen სტრუქტურული ერთეულების ურთიერთობებს დეკანის არყოფნის დროს.  
ბ) დეკანის მოადგილეebi ორგანიზებას უწევენ სწავლების ყველა საფეხურის სასწავლო–
სამეცნიერო მუშაობას.  
გ) ორგანიზებას უწევენ ფაკულტეტის ფუნდამენტური, გამოყენებითი და ინოვაციური 
სამეცნიერო–კვლევითი პრიორიტეტების განსაზღვრას. 
დ) ხელს უწყობენ ფაკულტეტის ჩართულობას ქართული და უცხოური 
უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო ცენტრებთან და ფონდებთან სამეცნიერო–კვლევითი 
საქმიანობის დამყარებასა და კოორდინაციას.  
ე)  კოორდინაციას უწევენ აკადემიურ პერსონალს, სასწავლო და სამეცნიერო გეგმების 
შემუშავებაში. 
ვ) ხელმძღვანელობენ სტუდენტთა მობილობისა და მაგისტრატურაში მისაღები 
გამოცდების ჩატარებას. 



ზ) ხელს უწყობენ სასწავლო–სამეცნიერო, საცნობარო მასალებისა და გზამკვლევების 
შემუშავება–გამოცემას. 
თ) ხელძღვანელობენ დეკანის შესაბამისი აქტით მათ დაქვემდებარებაში გადაცემული 
ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობას. 
ი)  ასრულებენ დეკანისა და  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის  სხვა  დავალებებს. 
 

 
 

თავი V 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 
მუხლი 13. სტატუსი 

 
1. ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი აკადემიური 

პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასების მიზნით იქმნება ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად. 

2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომელი შეიძლება 
იყოს ფაკულტეტის საბჭოს წევრი ასოცირებული ან სრული პროფესორი. 

  
მუხლი 14. უფლებამოსილება 

 
1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამყარებს მჭიდრო კავშირს და 

თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა 
და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად.  

2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის 
მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების 
(მოდულები, საკრედიტო სისტემა და ა.შ.) გამოყენების გზით და აკრედიტაციის პროცესისათვის 
თვითშეფასების მომზადებას.   

3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის ნაწილს. 

 
 

თავი VI 
დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები 

 
მუხლი 15. დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები 
 
1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნირებათა ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული       

ერთეულებია: 
1) კანცელარია 
2) საწავლო პროცესის მართვის სამსახური 



3) სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური 
4) რესურსების მართვის სამსახური 
5) ბიბლიოთეკა 
6) ლაბორატორია 

თავი VII 
სადისერტაციო საბჭო 

 
მუხლი 16. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სტატუსი 

 
 სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო, რომელიც 

იქმნება ფაკულტეტზე.  
 

მუხლი 17. სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა 
 
1. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შედგენისა და მისი თავმჯდომარის არჩევის წესი 

განისაზღვრება ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
დებულებით. 

2. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო შედგება დოქტორის  აკადემიური ხარისხის მქონე 
ფაკულტეტის ყველა სრული და ასოცირებული პროფესორისაგან.  

 
მუხლი 18.  საქმიანობის წესი 

 
სადისერტაციო საბჭო მოქმედებს და დოქტორის აკადემიურ ხარისხს მეცნიერების 

დარგებში ანიჭებს აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული დებულების შესაბამისად. 
 

 
თავი VIII 

პერსონალი 
 

მუხლი 19. პერსონალის შემადგენლობა 
 

ფაკულტეტის პერსონალი შედგება აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე 
პერსონალისაგან. 

 
მუხლი 20. აკადემიური პერსონალი 

 
1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორებისაგან.  
2. პროფესორების შემადგენლობას მიეკუთვნება სრული პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი.  
3. პროფესორები მონაწილეობენ ან/და წარმართავენ სასწავლო პროცესსა და მეცნიერულ 

კვლევებს.  
4. პროფესორის პედაგოგიური დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას განსაზღვრავს აკადემიური 

საბჭო და ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო. 



5. აკადემიურ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულება იდება აკადემიური პერსონალის 
სამსახურში მიღების ერთიანი წესით განსაზღვრული ვადით. 
6. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი და პირობები, თანამდებობიდან 
გათავისუფლების საფუძვლები, ასევე აკადემიური პერსონალის უფლება-მოვალეობები 
განისაზღვრება “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanoniT, 
უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციებითა da SromiTi 

xelSekrulebiT. 

 
მუხლი 21. ადმინისტრაციული პერსონალი 

1. ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი, დეკანის 
მოადგილე/მოადგილეები (ასეთის/ასეთების არსებობის შემთხვევაში) და ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნვეყოფის სამსახურის უფროსი. 

2. ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების წესები და პირობები განისაზღვრება 
წინამდებარე დებულებით  და უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის მიერ 
გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი  აქტებითა და  
საქართველოს კანონმდებლობით. 

3. ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირის ვადამდე განთავისუფლების 
საფუძვლებია:  

ა) პირადი სურვილი;  
ბ) სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;  
გ) გარდაცვალება;  
დ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება;  
ე) 65 წლის ასაკის მიღწევა;  

ვ) საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის  წესდებით 
გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

 
მუხლი 22. დამხმარე პერსონალი 
  

1. დამხმარე პერსონალს მიეკუთვნება საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული 
უნივერსიტეტის საქმიანობისთვის აუცილებელი სხვა პირები.  

     2.  დამხმარე პერსონალს მიეკუთვნება დეკანის თანაშემწე, რომელიც : 
     ა) ეხმარება დეკანს მისი საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებაში 
     ბ) გეგმავს დეკანის შეხვედრებს, აკეთებს შეხვედრების ჩანაწერებს 
     გ) კოორდინაციას უწევს დეკანთან სტუდენტების, აკადემიური, ადმინისტრაციული და    
დამხმარე პერსონალის ურთიერთობას.   
 
 

თავი IX 
სტუდენტი 

 
მუხლი 23. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი 



1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი არის პირი, რომელიც 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და თსუ-ის წესდებით განსაზღვრული 
წესით ჩაირიცხა და სწავლობს თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დიპლომირებული სპეციალისტის, ასევე დოქტორანტურის 
პროგრამის გასავლელად. 

2.  სტუდენტის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება უნივერსიტეტის წესდებით, 
უნივერსიტეტის  მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–
სამართლებრივი   აქტებითა  და  საქართველოს კანონმდებლობით. 

3. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა ხდება saqarTvelos kanonmdeblobiT, 

universitetis wesdebiTa da universitetSi moqmedi regulaciebis Sesabamisad. 

 

მუხლი 24. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურაში ჩარიცხვა 
 

1. მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების უფლება აქვთ ბაკალავრის ხარისხის მქონე 
პირებს, რომელთაც ჩაბარებული აქვთ საერთო სამაგისტრო გამოცდა, მაგისტრატურაში 
სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე   ერთიანი სამაგისტრო 
გამოცდისა და სპეციალობაში მისაღები წერითი გამოცდის შედეგების მიხედვით. 
ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე   მიღების 
წინაპირობად შეიძლება განისაზღვროს  უცხო ენაში გამოცდის ჩაბარება ან სხვ. 
 
2. მაგისტრატურის გამოცდა სპეციალობაში ტარდება წერილობითი სახით. საგამოცდო 
ნამუშევრები ფასდება 100–ბალიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ 
კონკურსანტი მიიღებს დადებით შეფასებას (მინიმუმ 51%). სპეციალობის გამოცდაში 
კონკურსანტთა ნაშრომებს ამოწმებს საგამოცდო კომისია, რომელიც ფაკულტეტის დეკანის 
წარდგინების საფუძველზე მტკიცდება რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაიულ-
სამართლებრივი აქტით. საგამოცდო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს სამაგისტრო პროგრამის 
ხელმძღვანელი. 
 
3. კონკურსანტთა საბუთების მიღების, მიმღები კომისიების მუშაობის რეგლამენტს, საკონკურსო 
გამოცდაზე დაშვების წინაპირობებს, გამოცდების განრიგს, საგამოცდო შედეგების  გამოქვეყნებისა 
და გასაჩივრების წესს, მაგისტრანტობის კანდიდატთა მაგისტრატურაში ჩარიცხვისა და 
სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების პირობებს განსაზღვრავს თსუ–ის აკადემიური საბჭო.  

 

 
მუხლი 25. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში ჩარიცხვა 
  დოქტორანტურაში სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ შემუშავებული 
და თსუ–ის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და 
სადისერტაციო საბჭოს დებულებით,  უცხო ენაში მისაღები გამოცდისა და სპეციალობაში 
გასაუბრების შედეგების საფუძველზე. 
 

 
თავი X 

ფაკულტეტის ბიუჯეტი და ფინანსები 



 
მუხლი 26. ფაკულტეტის ბიუჯეტი 

 
1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს 

უნივერსიტეტის  ბიუჯეტის შემადგენელ ნაწილს.  
2. უნივერსიტეტის  წესდებით დადგენილი წესით, ფაკულტეტი მონაწილეობს 
უნივერსიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავების პროცესში. 
 
 
მუხლი 27. ფაკულტეტის ფინანსები 

 
ფაკულტეტი მის მიერ მოზიდული ფინანსებისა და მის მფლობელობაში არსებული ქონების 

ფლობასა და სარგებლობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს წყვეტს უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანხმობით. 

 
თავი XI 

ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 
 

მუხლი 28. ფაკულტეტის დებულებaSi ცვლილებისა და დამატების შეტანის წესი 
 
1. ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას შეიმუშავებს ფაკულტეტის საბჭო და ამტკიცებს 

თსუ-ის წარმომადგენლობით საბჭო. 
2. ფაკულტეტის წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითa da universitetis 

wesdebiT. 

 
თავი XII 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 
 

მუხლი 29. დებულების მიღება და ამოქმედება 
 
1. დებულება დასამტკიცებლად გადაეცეს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით 

საბჭოს. 
2.  დებულების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სოციალურ 

და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დროებითი დებულება. 
3. დებულება ძალაში შედის უნივერსიტეტის  წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 

დამტკიცებისთანავე. 
 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე, დეკანი 
 

ნ. ბეlქანია 



 
 

თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი 
 

კ. ლორია 
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