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შესავალი 
 

თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ორგანიზებით ტარდება გაცვლითი და მობილობის პროგრამებში 

მონაწილეთა შესარჩევი კონკურსები, მათ შორის: Erasmus+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის, თურქეთის რესპუბლიკის 

მიერ ინიცირებულ MEVLANA-ს გაცვლისა და თსუ-ს უცხოენოვან გაცვლით პროგრამებში (ორმხრივი ხელშეკრულებების 

ფარგლებში) მონაწილეობის მსურველი აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის. 
 

მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის პროცესი შედგება ოთხი ეტაპისგან:  

I ეტაპი: უცხოური ენის ცოდნის დადასტურების მიზნით ორგანიზებული ინსტიტუციური ტესტირება; 

II ეტაპი: ელექტრონული განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი); 

III ეტაპი: გასაუბრება კანდიდატთა შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

IV ეტაპი: საბოლოო შერჩევა/სტიპენდიის მინიჭება (მასპინძელი უნივერსიტეტი); 

 

მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია თსუ სამივე საფეხურის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის და 

მოიცავს გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე რეგისტრაციის 

დეტალურ აღწერას. 

 

სახელმძღვანელო შედგება შემდეგი ქვეთავებისგან: 

I. თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებული სტუდენტური გაცვლითი და მობილობის პროგრამების კონკურსზე დაშვების 

წინაპირობები; 

II. რეგისტრაცია გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე 

mobility.tsu.ge; 

III. I ეტაპი - უცხოური ენის ინსტიტუციური ტესტირება (საჭიროების შემთხვევაში); 

IV. II ეტაპი - სტუდენტის რეგისტრაცია თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებული გაცვლითი ან მობილობის პროგრამის 

კონკურსზე; 
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I ქვეთავი 

თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებული სტუდენტური გაცვლითი და მობილობის პროგრამების კონკურსზე 

დაშვების წინაპირობები:  

 
I. თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებული სტუდენტური გაცვლითი და მობილობის პროგრამის კონკურსები ცხადდება 

ყველა საფეხურის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტისთვის. მონაწილეთა დაშვება თითოეული 

კონკურსისთვის დგინდება მხარეთა მოლაპარაკების საფუძველზე და განსხვავდება როგორც სწავლების 

საფეხურის, ასევე სემესტრის, ფაკულტეტის და მიმართულების მიხედვით და დეტალურად განიმარტება 

საკონკურსო განცხადებაში, რომელიც ქვეყნდება თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე სექციაში „მიმდინარე 

კონკურსები“. 

 
II. გაცვლით ან მობილობის პროგრამაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია სასურველ მიმღებ უნივერსიტეტში 

მოქმედი სწავლების ენის ფლობა მინიმუმ B2 დონეზე (ევროპის ენების პორთფოლიოს შესაბამისად). იმისათვის, 

რომ სტუდენტის აქტიური სტატუსის მქონე აპლიკანტმა შეძლოს გაცვლითი ან მობილობის პროგრამის 

კონკურსში მონაწილეობა, აუცილებელია სასურველ მიმღებ უნივერსიტეტში, გაცვლითი სტუდენტებისთვის 

ორგანიზებული პროგრამების სწავლების ენად გამოყენებული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი 

ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთის ფლობა:  

 

ინგლისური ენის შემთხვევაში: 

ა) გაცვლითი ან მობილობის პროგრამის კონკურსის სააპლიკაციო დოკუმენტაციის შემოტანის ბოლო თარიღამდე 2 

კალენდარული წლით ადრე აღებული TOEFL (90 iBT), IELTS (6.5 მინიმალური საშუალო ქულა) ან CAMBRIDGE (FCE)-ის 

სერთიფიკატი; 

ან 

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა; 

ან  

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment-cefr-#:~:text=assessment%20(CEFR)%2F-,Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages%3A%20Learning%2C%20teaching%2C,in%20second%2Fforeign%20language%20education.


mobility.tsu.ge სტუდენტის სახელმძღვანელო 

  

3 
 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო ინგლისური).  

 

გერმანული ენის შემთხვევაში:  

ა) TestDaF (TDN 3), DSH (DSH 1), DSD (B2), Goethe Certificate (90-100) 

ან  

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა 

ან 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო გერმანული). 

 

ფრანგული ენის შემთხვევაში:  

ა) DELF (B2), DALF (B2) 

ან  

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა 

ან 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო ფრანგული). 

 

იტალიური ენის შემთხვევაში:  

ა) CILS (B2), PLIDA (B2) 

ან 

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა 

ან 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო იტალიური). 

https://examenexam.com/et/en/blog/obtain-the-certicate-of-the-german-exam-level-b2-goethe-b2-exam
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ესპანური ენის შემთხვევაში:  

ა) DELE (B2), eLADE (B2) 

ან 

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა 

ან 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო ესპანური). 

 

პორტუგალიური ენის შემთხვევაში:  

ა) CAPLE (B2) 

ან 

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა 

ან 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო პორტუგალია).  

 

ბერძნული ენის შემთხვევაში:  

ა) Certificate of Attainment in Greek (B2) 

ან 

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა 

ან 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო ბერძნული). 

 

თურქული ენის შემთხვევაში:  
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ა) TYS (B2) 

ან 

ბ) თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირების დადებითი შედეგი (მინიმუმ 71 ქულა), რომელიც აღებულია სააპლიკაციო 

დოკუმენტაციის შემოტანის სემესტრამდე არაუადრეს 2 აკადემიური სემესტრისა 

ან 

გ) უცხოეთში საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (სადაც 

სწავლების ენად გამოყენებული იყო თურქული).  

   

თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტირება ტარდება ყოველი სემესტრის დასაწყისში იმ უცხოურ ენებში, რომლებიც 

გამოყენებულია სწავლების ენად თსუ-ს პარტნიორ უნივერსიტეტებში, სადაც მობილობა ხორციელდება. ტესტირება არის 

უფასო, მასზე დაიშვება აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე თსუ-ს ნებისმიერი სტუდენტი და ტესტირების შედეგი 

გამოიყენება მხოლოდ შიდა საუნივერსიტეტო მოხმარებისთვის (გაცვლითი და მობილობის პროგრამები); საუნივერსიტეტო 

მოხმარებისთვის ტესტირების შედეგი ვალიდურია (2 სემესტრის მანძილზე, კერძოდ ტესტირების გავლისა და შემდეგი 

სემესტრები. 

 

გამოცხადებულ ინსტიტუციურ ტესტირებაზე სტუდენტს შეუძლია დარეგისტრირდეს სემესტრში მხოლოდ ერთხელ ერთ 

უცხოურ ენაზე. ერთი სტუდენტის მიერ ერთი გამოცდის ფარგლებში რამდენიმე უცხოურ ენაში ტესტის წერა არ არის 

შესაძლებელი.   

 

უცხოური ენების ტესტების ნიმუშები (B2 დონის) განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: 

https://www.tsu.ge/ka/foreign-relations/page/8294  

 

III. გაცვლით ან მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისთვის სტუდენტმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია გაცვლითი 

და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე: mobility.tsu.ge  

 

 

https://www.tsu.ge/ka/foreign-relations/page/8294
https://mobility.tsu.ge/
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II ქვეთავი 

რეგისტრაცია გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო 

პორტალზე mobility.tsu.ge 

 
იმისათვის, რომ სტუდენტი დარეგისტრირდეს გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ 

სარეგისტრაციო პორტალზე, მას უნდა ჰქონდეს ელექტრონული ფოსტა და თსუ-ში სტუდენტის აქტიური სტატუსი.  

 
 პროცესის დაწყებისთვის დააჭირეთ რეგისტრაციის ღილაკს; 

 პირადი მონაცემების გვერდზე შეავსეთ ყველა ველი; 



mobility.tsu.ge სტუდენტის სახელმძღვანელო 

  

7 
 

 

 
 ყურადღებით გაეცანით რეგისტრაციის პირობებს და შემდეგ მონიშნეთ „ვეთანხმები რეგისტრაციის პირობებს“; 

 აკრიფეთ უსაფრთხოების კოდი შესაბამის ველში; 

 დააჭირეთ რეგისტრაციის ღილაკს; 

 

რეგისტრაციის დასასრულებლად თქვენს მიერ პორტალზე მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე 

მიიღებთ აქტივაციის ბმულს.  
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აქტივაციის ბმულზე გადასვლისას თქვენი პირადი გვერდი პორტალზე შეიქმნება და შეძლებთ  რეგისტრაციის შემდეგ 

ეტაპზე გადასვლას, კერძოდ, თუ თქვენ არ აკმაყოფილებთ I ქვეთავში „თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებული სტუდენტური 

გაცვლითი და მობილობის პროგრამების კონკურსზე დაშვების წინაპირობები“ (იხ. მე-2-მე-5 გვერდები) მოცემულ ა, ბ ან გ 

პირობას და გსურთ თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებულ გაცვლითი ან მობილობის პროგრამების კონკურსში მონაწილეობის 

მიღება,  მაშინ უნდა დარეგისტრირდეთ უცხოური ენის ინსტიტუციურ ტესტირებაზე (იხ. მე-9 გვერდი, III ქვეთავი: „I 

ეტაპი - უცხოური ენის ინსტიტუციური ტესტირება“). 
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III ქვეთავი  
I ეტაპი - უცხოური ენის ინსტიტუციური 

ტესტირება 
 

ა) ტესტირებაზე რეგისტრაცია 

გაცვლით ან მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისთვის, აუცილებელი 

წინაპირობაა უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ქონა. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაქვთ საერთაშორისოდ 

აღიარებული სერთიფიკატი (კონკრეტული კონკურსის ფარგლებში დასაშვები 

სერთიფიკატის ტიპის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია საკონკურსო 

განცხადებაში), შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ თსუ-ს მიერ ორგანიზებულ 

ინსტიტუციურ ტესტირებაზე (იხ. I ქვეთავი). 

თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებული უცხოური ენის ცოდნის დონის 

განმსაზღვრელ ინსტიტუციური ტესტირებაში მონაწილეობის მიღება 

შეუძლიათ აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე პირებს. 

 

რეგისტრაციისას პერსონალურ მონაცემებში აუცილებელია: 

 სურათის ატვირთვა; 

 ყველა ველის შევსება; 

 შენახვის ღილაკზე დაჭერა; 
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რეგისტრაციის წარმატებით დასრულებისთვის აუცილებელია: 

 

 ყველა ველის შევსება; 

 შენახვის ღილაკზე დაჭერა; 

 გამოსულ ფანჯარაში მოცემული ტექსტის წაკითხვა და „გავეცანი“ 

ღილაკის მონიშვნა; 

 გაგზავნის ღილაკზე დაჭერა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონიშნეთ „გავეცანი“ და 

დააჭირეთ ღილაკს „დიახ“ 

შემდეგ კი გაგზავნის ღილაკს 
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რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, თქვენ მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებთ ავტომატური 

დასტურის მეილს, რომელშიც იქნება დეტალური ინფორმაცია ტესტირების შესახებ და თქვენი პირადი (უნიკალური) 

სარეგისტრაციო კოდი. უცხოური ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელ ინსტიტუციურ ტესტირებასთან და კონკურსებთან 

დაკავშირებული ყველა შემდგომი შეტყობინება გამოქვეყნდება დაშიფრულად პირადი (უნიკალური) სარეგისტრაციო 

კოდის გამოყენებით, შესაბამისად ამ კოდის შენახვა აუცილებელია.  

 
 

 

ინდივიდუალური კოდი 



mobility.tsu.ge სტუდენტის სახელმძღვანელო 

  

12 
 

 

იმ შემთხვევაში, თუ სისტემა არ მოგცემთ რეგისტრაციის გავლის საშუალებას (დაგვიანებით გააქტიურებული სტუდენტის 

სტატუსის გამო ან დოქტორანტურის საფეხურის მეხუთე და ზედა სემესტრების სტუდენტების შემთხვევაში), და ეკრანზე 

გამოჩნდება შეტყობინება: „დიდი მადლობა სტიპენდიით დაინტერესებისთვის. თქვენი კავშირი თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან არ დასტურდება. გთხოვთ, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიმართოთ საგარეო ურთიერთობათა  

დეპარტამენტს.“: 

ა) შეამოწმეთ, გაქვთ თუ არა სტუდენტის აქტიური სტატუსი სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის (lms.tsu.ge) პირად 

გვერდზე.  

ბ) თუ თქვენი სტუდენტური სტატუსი აქტიურია, დახმარებისთვის დაუკავშირდით საგარეო ურთიერთობათა 

დეპარტამენტს ელექტრონულ ფოსტაზე reference@tsu.ge  

mailto:reference@tsu.ge
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 ტესტირების გავლა შეუძლია ყველა საფეხურის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს.  

 ტესტირება ტარდება საუნივერსიტეტო 

ბიბლიოთეკაში (უნივერსიტეტის ქ. №11).   

 უცხოური ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი 

ტესტირების ქულა გეცნობებათ 

ინდივიდუალურად იმ ელექტრონულ ფოსტაზე, 

რომელიც მიუთითეთ რეგისტრაციისას. 

 ტესტირებაში მიღებული შედეგი 

სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება 

mobility.tsu.ge პირად გვერდზე. 

 საჭიროების შემთხვევაში, საგარეო 

ურთიერთობათა დეპარტამენტი გასცემს ცნობას 

ტესტირების შედეგის მითითებით. ამისათვის 

საჭიროა მოთხოვნა გაიგზავნოს ელექტრონულ 

ფოსტაზე reference@tsu.ge, საიდანაც 2 სამუშაო 

დღეში მიიღებთ სკანირებულ ცნობას 

ტესტირების შესახებ, ინგლისურ ენაზე.   

 ტესტირების დეტალური აღწერა შეგიძლიათ 

იხილოთ შემდეგ ბმულზე:  

o https://www.tsu.ge/ka/foreign-

relations/page/8260  

 

 

 

  

mailto:reference@tsu.ge
https://www.tsu.ge/ka/foreign-relations/page/8260
https://www.tsu.ge/ka/foreign-relations/page/8260
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IV ქვეთავი  
II ეტაპი - სტუდენტის რეგისტრაცია თსუ-ს მიერ ადმინისტრირებული გაცვლითი 

ან მობილობის პროგრამის კონკურსზე        

სააპლიკაციო განაცხადის ენის შეცვლა (ქართული/English) შესაძლებელია ზედა მარცხენა ღილაკზე დაჭერით.                        

 

 



mobility.tsu.ge სტუდენტის სახელმძღვანელო 

  

15 
 

სარეგისტრაციო განაცხადი 4 კომპონენტისგან შედგება - პერსონალური მონაცემები, განაცხადი, დოკუმენტები, 

რეკომენდატორები. 

 

I კომპონენტი: პერსონალური მონაცემები 

გაცვლითი ან მობილობის პროგრამის კონკურსზე რეგისტრაციის დასაწყებად შედით გაცვლითი და მობილობის 

პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge და შეავსეთ პერსონალური მონაცემების 

ყველა ველი. რეგისტაციის წარმატებით გასავლელად სავალდებულოა ფოტოს ატვირთვა (მაქსიმალური ზომა 400 KB); მას 

შემდეგ, რაც ყველა ველს შეავსებთ, დააჭირეთ შენახვის ღილაკს. თუ თქვენ განაცხადს ეტაპობრივად აკეთებთ, მონაცემების 

შენახვის მიზნით, შენახვის ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში, იმ მომენტისთვის უკვე ატვირთული მასალა და შეყვანილი 

მონაცემები შეგენახებათ. საკონკურსო განაცხადის მიღების ბოლო ვადამდე შეგიძლიათ 

ეტაპობრივად შეავსოთ თქვენი განაცხადი.   
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II კომპონენტი: განაცხადი 

პირადი ინფორმაციის შევსების შემდეგ, გადადით განაცხადის ნაწილში. აქაც ყველა 

ველის შევსებაა სავალდებულო, როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად. 

დამატებითი ფაკულტეტის არ არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მასთან 

დაკავშირებული ველები ცარიელი დატოვოთ. მონაცემების შენახვის მიზნით აჭერთ 

შენახვის ღილაკს.  
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III კომპონენტი: დოკუმენტები 

მას შემდეგ, რაც სრულად შეავსებთ განაცხადის ნაწილს და დააჭერთ შენახვის 

ღილაკს, გადადით თანმხლები დოკუმენტების ნაწილში. ამ ნაწილში ასატვირთი 

დოკუმენტების ნაწილი სავალდებულოა განაცხადის წარმატებით დასასრულებლად. 

ასეთი ტიპის დოკუმენტი აღნიშნულია * ნიშნით. განაცხადის მოცემულ ეტაპზე, 

გთხოვთ, ატვირთოთ ყველა სავალდებულო დოკუმენტი PDF ფორმატში 

(დიპლომისა და დიპლომის დანართის შემთხვევაში, მაქსიმალური დასაშვები ზომაა 

2 MB, სხვა დანარჩენი დოკუმენტების შემთხვევაში - 1 MB).  

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაიარეთ უცხოური ენის ინსტიტუციური ტესტირება და 

გაქვთ დადებითი შედეგი (71 ქულა), ველი „უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი 

ცნობა“ დატოვეთ ცარიელი. საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტს აქვს წვდომა 

თქვენი ტესტირების შედეგებზე. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თითოეული დოკუმენტის ატვირთვის შემდეგ 

სავალდებულოა შენახვის ღილაკზე დაჭერა. 
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IV კომპონენტი: რეკომენდატორები 

გაცვლითი ან მობილობის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობისთვის მინიმუმ ერთი აკადემიური რეკომენდაციის მიღება 

სავალდებულოა. რეკომენდაცია კეთდება ელექტრონულად აპლიკანტის მიერ მითითებული რეკომენდატორის მხრიდან 

კითხვებზე პასუხის გაცემისა და დახასიათების ველის შევსების გზით. იმისათვის რომ, თქვენ მიერ შერჩეულმა 

რეკომენდატორმა მიიღოს შესაბამისი შეტყობინება რეკომენდაციის 

თხოვნით, პირველ რიგში, შეავსეთ მოცემულ კომპონენტში მითითებული 

ყველა ველი, მიუთითეთ თქვენი რეკომენდატორის მოქმედი 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი; აირჩიეთ ენა, რომელზეც გსურთ, რომ 

გაიცეს რეკომენდაცია და დააჭირეთ ღილაკს „შენახვა“; მას შემდეგ რაც ამ 

ოპერაციას შეასრულებთ, რეკომენდატორს ელექტრონულ ფოსტაზე მიუვა 

ბმული, რომლითაც ის შეძლებს თქვენთვის რეკომენდაციის 

ელექტრონულად გაცემას.  

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, იმისათვის, რომ რეკომენდატორს გაეგზავნოს 

ბმული, აუცილებელია დააჭიროთ შენახვის ღილაკს.   
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გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გაცვლითი პროგრამის კონკურსზე 

რეგისტრაციის დასრულება (განაცხადის გაგზავნა) შესაძლებელია 

მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რეკომენდატორის მიერ იქნება შევსებული 

და გადმოგზავნილი რეკომენდაცია. რეკომენდაციის გამოგზავნის 

ბოლო ვადა იგივეა, რაც საკონკურსო განაცხადის მიღების ვადა. 

რეკომენდატორთან კომუნიკაციისას, გთხოვთ, მას აცნობოთ თქვენს 

მიერ შერჩეული გაცვლითი პროგრამის კონკურსის სააპლიკაციო 

დოკუმენტების მიღების ბოლო ვადა. 
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მას შემდეგ, რაც თქვენს მიერ მითითებული რეკომენდატორი შეავსებს რეკომენდაციას, 

შესაბამის სექციაში დაინახავთ მინიშნებას „რეკომენდაცია გადმოგზავნილია“, ამის შემდეგ 

დააჭირეთ ღილაკს „გაგზავნა“.  

 

 

 

 

                                                                                                 

               

                                                                                                                                                                      

ყურადღებით გაეცანით გამოსულ ფანჯარაში არსებულ ტექსტს, შემდეგ მონიშნეთ ველი 

„გავეცანი“, დააჭირეთ ღილაკს „დიახ“ და შემდეგ კი, პროცესის დასრულებისთვის, 

დააჭირეთ ღილაკს „გაგზავნა“.  

 

 

 

მონიშნეთ „გავეცანი“ და დააჭირეთ 

ღილაკს „დიახ“ შემდეგ კი 

გაგზავნის ღილაკს 
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რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ეკრანზე გამოჩნდება 

ტექსტი „თქვენი საკონკურსო განაცხადი მიღებულია“; 

ამასთანავე, ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებთ დასტურის 

ავტომატურ შეტყობინებას თქვენი აპლიკაციის პირადი 

(უნიკალური) სარეგისტრაციო კოდით.     
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როგორც მოცემული სახელმძღვანელოს დასაწყისშია მითითებული, გაცვლითი და მობილობის პროგრამების კონკურსი 

შედგება 4 ეტაპისაგან. თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ, აპლიკანტს შედეგი ეცნობება ელექტრონული ფოსტით.  

ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა ეტაპის და სხვადასხვა შედეგის შესაბამისი სტანდარტული ელექტრონული 

შეტყობინებების ნიმუშები: 

 

სურათი 1: გაცვლითი სტუდენტების შესარჩევი კონკურსის წარმატებული მეორე ეტაპი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mobility.tsu.ge სტუდენტის სახელმძღვანელო 

  

23 
 

 

სურათი 2: გაცვლითი სტუდენტების შესარჩევი 

კონკურსის წარუმატებელი მეორე ეტაპი. 

 

 

 

 

 

 

 

სურათი 3: გაცვლითი სტუდენტების შესარჩევი 

კონკურსის წარმატებული მესამე ეტაპი. 
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სურათი 4: გაცვლითი სტუდენტების შესარჩევი კონკურსის 

წარმუმატებელი მესამე ეტაპი. 

 

 

 

 

 

 

 

სურათი 5: ცნობა მასპინძელ უნივერსიტეტში მიღების 

შესახებ 
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სურათი 6: მასპინძელი უნივერსიტეტის უარი 
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გისურვებთ წარმატებებს 

თსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი 

 

 

დოკუმენტის ვერსია #1 (04/2021) 


