
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის სხდომის ოქმით №3 

დამტკიცებული იურიდიული ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის ,,დ“ 

პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 

სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წესდების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის, სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 8 თებერვლის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე,

შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 26 

ივნისის სხდომის ოქმით №3 დამტკიცებული იურიდიული ფაკულტეტის 

დებულებაში:

1. დებულების მე-6 მუხლს, ,,თ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის ,,თ1“- ,,თ3“ ქვეპუნქტები:
,,თ1) ქმნის სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმს;
თ2) მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის შეიმუშავებს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების 

ჩატარების წესს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად; 
თ3) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიზნით 

განსაზღვრავს სპეციალობის/სპეციალობების ჩამონათვალს საგანმანათლებლო 

პროგრამული მიმართულებების ფარგლებში;“;
2. დებულების მე-6 მუხლს, ,,ი“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის ,,ი1“ ქვეპუნქტი:
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,,ი1) იღებს გადაწყვეტილებას აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურების - 

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის - დამთავრებისას  

პირისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე.“;

3. დებულების მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს:
,,1. ფაკულტეტზე  შეიძლება არსებობდეს აკადემიური, ადმინისტრაციული, 
სამეცნიერო და დამხმარე თანამდებობები.“;

4. დებულების მე-8 მუხლის დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 პუნქტი:
,,7. ფაკულტეტის  პერსონალის საქმიანობის შეფასება ხორციელდება თსუ-ის 

შესაბამისი რეგულაციების საფუძველზე.“;

5. დებულების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:

,,1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორისაგან, 
ასოცირებული პროფესორისაგან, ასისტენტ-პროფესორისა და ასისტენტისაგან.“;

6. დებულების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებული იქნას;

7. დებულების მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:
,,დ) სასამართლოს მიერ შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება ან მხარდაჭერის 

მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული.“;

8. დებულების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. ფაკულტეტის დეკანის სტატუსი
ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მესამე 

პირებთან ურთიერთობებში წარმოადგენს ფაკულტეტის დეკანი.“;

9. დებულების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტატუსი



1. ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე 

მისი აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის 

სისტემატური შეფასების მიზნით იქმნება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის 

ნაწილს.
3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრი შეიძლება 
იყოს ფაკულტეტის საბჭოს წევრი პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი.
4. საჭიროების შემთხვევაში ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტის მიზნით, უფლებამოსილია 
მოიწვიოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტი. 
5. 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 ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესისათვის 

თვითშეფასების მომზადებას.
6. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უფლებამოსილია 

ითანამშრომლოს საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე 

კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 

ჩამოსაყალიბებლად.  

7. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს 

ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებთან კომუნიკაციას სწავლების ხარსიხის 

გაუმჯობესების მიზნით.
8. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს 

საგანმანათლებლო პროგრამების სისტემატიურ მონიტორინგს. მიღებულ 

შედეგებს წარადგენს ფაკულტეტის საბჭოზე პროგრამების შემდგომი დახვეწის 

მიზნით.
9. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს 

ფაკულტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის შიდა შეფასების წესს თსუ-ში დადგენილი წესის 

შესაბამისად.
10. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავისი საქმიანობის 

შესახებ ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს ანგარიშს წელიწადში ერთხელ ან 

საჭიროებისამებრ.“;

10. დებულების მე-15 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

,,4. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელისათვის 

წასაყენებელ მოთხოვნებს განსაზღვრავს უნივერსიტეტი.“;

11. დებულების მე-17 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი:



,,41. საბუთების მიღების ვადები და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა ყოველი 

ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე მტკიცდება თსუ-ს რექტორის 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“;

12. დებულების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 18. საგანამანათლებლო პროგრამების შემუშავება, განხილვა და 
დამტკიცება 
1. ფაკულტეტის საგანამანათლებლო პროგრამის შექმნაში მონაწილეობენ 

ფაკულტეტის შესაბამისი მიმართულების პროფესორები. 
2. საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარებისა და 
დამტკიცების ინსტრუქცია განისაზღვრება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

დადგენილებით.“;

13. დებულების 22-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 22. ინსტიტუტის პერსონალი
1. ინსტიტუტის პერსონალი, რომელიც ახორციელებს კვლევით საქმიანობას 

იქმნება ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და დარგის სხვა 
სპეციალისტებისაგან, ინსტიტუტის კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელ 

პერსონალად შესაძლებელია მოწვეულ იქნეს შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, 
რომელსაც თსუ-ში არ უკავია აკადემიური თანამდებობა.
2. ინსტიტუტის კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელი პერსონალი 

მონაწილეობას იღებს ინსტიტუტის გეგმით გათვალისწინებული პროექტის 

(პროექტების) შესრულებაში.
3. კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელ პერსონალს უფლება აქვს:

ა) დამოუკიდებლად განსაზღვროს სამეცნიერო კვლევის შინაარსი, მეთოდები 

და სხვა საშუალებები;
ბ) მონაწილეობა მიიღოს დაფინანსების მოსაპოვებელ კონკურსებსა და სხვა 
ღონისძიებებში;
გ) წარმართოს ნებისმიერი სახის საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებული 

იქნება ინსტიტუტის მიერ დასახული ამოცანების შესრულებასთან.
4. ინსტიტუტის დირექტორს, ისევე როგორც ინსტიტუტის სხვა პერსონალს 

შესაძლებელია მიეცეს ანაზღაურება. ანაზღაურების ოდენობა და პირობები 

განისაზღვრება შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულებით.“;

14. დებულების 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:

,,ე) უცხოელ მეცნიერთა და სტუდენტთა მოწვევა, მოზიდვა და მათი 

საქმიანობისა და სწავლებისათვის ხელშეწყობა;“.


