
ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #38

q. Tbilisi                                  2011 wlis 17 oqtomberi

sxdomas eswreboda warmomadgenlobiTi sabWos 33 wevri: 1. gagniZe ineza 

2. Todua nugzari 3. meqvabiSvili elguja 4. kartozia giorgi 5. mesxoraZe 

giorgi 6. Cabakauri giorgi 7. margveliSvili vladimeri 8. faRava zurabi 9. 

cincaZe nino 10. TurqiaSvili Sorena 11. SamiliSvili manana 12. wereTeli 

mari 13. Coxeli levani 14. baxtaZe mixeili 15. braWuli irakli 16. gelovani 

nani 17. loria kaxaberi 18. paiWaZe Tamari 19. axlouri beqa 20. zivzivaZe 

vaxtangi 21. jRamaZe uCa 22. gegeWkori arnoldi 23. TuTberiZe beJani 24. 

omanaZe rolandi 25 xaCiZe manana 26. kereseliZe daviTi 27. gubaZe vasili 28. 

WlikaZe givi 29. kaxiani giorgi 30. bendeliani beqa 31. papaSvili Tamari 32. 

WaliZe iveri 33. gaiparaSvili zurabi (danarTi 1)

sxdomaze damswre akademiuri sabWos wevrebi: 1. qurdaZe ramazi  2. davi-

TaSvili zurabi 3. gersamia mariami 4. nadaraia elizbari 5. surgulaZe nug-

zari 6. marSava qeTevani 7. managaZe lavrenti (danarTi 2)

dRis wesrigi:

1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universite-

tis administraciis struqturaSi cvlilebebis Setanis sakiTxi.

2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universite-

tis Sida auditis samsaxuris debulebis damtkiceba.

3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universite-

tis akademiuri sabWos 2011 wlis 10 oqtombris #109/2011 dadgenileba ssip 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  sauni-

versiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli er-



Teulis – davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris Seqmnis 

Sesaxeb – damtkiceba.

4. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universite-

tis  sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqtu-

ruli erTeulis – davis alternatiuli gadawyvetis centris debulebis 

damtkiceba.

5. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universi-

tetis elefTer andronikaSvilis fizikis institutSi uZravi qonebis nawi-

lis (60 kv/m.) 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT sargeblobaSi gacemis 

sakiTxi.

dRis wesrigi damtkicda erTxmad.

1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universite-

tis iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam warmo-

madgenlobiT sabWos gaacno ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis administraciis struqturaSi Sesatani cvlile-

bebis proeqti.

batonma arCil kukulavam ganacxada, rom cvlilebebi Sedis Tsu-s saga-

mocdo centrisa da Sida auditis samsaxuris struqturaSi. cvlilebebi Ta-

vad am struqturuli erTeulebis mier iyo inicirebuli.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba 

miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes cvlilebebi ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis administraciis struqtu-

raSi. (danarTi 3)



2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universite-

tis Sida auditis samsaxuris ufrosma, batonma SoTa WanturiZem warmomad-

genlobiT sabWos gaacno Sida auditis samsaxuris debulebis proeqti da 

aRniSna, rom warmodgenil debulebaSi asaxulia Tsu-is administraciis 

struqturaSi ganxorcielebuli cvlilebebi.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba 

miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: 1. damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis sax-

elobis Tbilisis saxelmwifo universitetis Sida auditis debuleba. (da-

narTi 4) 2. axladdamtkicebuli debulebis ZalaSi Sesvlis dRidan Zalada-

kargulad gamocxaddes warmomadgenlobiTi sabWos 2011 wlis 18 aprilis 

gadawvetilebiT damtkicebuli Sida auditis moqmedi debuleba.

3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis iuridiuli fakultetis dekanma, batonma irakli burdulma 

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs gaacno ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universtetis akademiuri sabWos 2011 wlis 10 

oqtombris #109/2011 dadgenileba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis  sauniversiteto mniSvnelobis 

saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis 

alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris Seqmnis Sesaxeb.

batonma irakli burdulma warmomadgenlobiT sabWos moaxsena, rom 

davis alternatiuli gadawyvetis centris Seqmna ganapiroba aSS-is 

mTavrobis proeqtis farglebSi Tsu-is iuridiuli fakultetis mier sxva 

subieqtebTan erTad mopovebulma grantma. grantis ganxorcieleba 

iTvaliswinebs specialuri sauniversiteto struqturuli erTeulis 



Seqmnas, romelic orientirebuli iqneba davis alternatiuli gadawyvetis 

institutis saqarTveloSi damkvidrebisa da popularizaciisken, aseve am 

sferoSi saswavlo disciplinis Seqmnisa da Semdgomi ganviTarebisken. 

aRniSnul centrs ar eqneba mxolod sauniversiteto mniSvneloba, igi 

saqarTvelos masStabiT uprecedentoa da mniSvnelovan rols iTamaSebs

mediaciis institutis ganviTarebaSi.

akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma qeTevan marSavam aRniSna, rom 

msgavsi centris arseboba universitetis bazaze universitetisaTvis Zalzed 

prestiJulia da igi miesalmeba gadawyvetilebas misi Seqmnis Sesaxeb.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba 

miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universtetis akademiuri sabWos 2011 wlis 

10 oqtombris #109/2011 dadgenileba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis sauniversiteto mniSvnelobis 

saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis 

alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris Seqmnis Sesaxeb     

(danarTi 5) 

4. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis iuridiuli fakultetis dekanma, batonma irakli burdulma 

warmomadgenlobiTi sabWos warudgina ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis sauniversiteto mniSvnelobis 

saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis 

alternatiuli gadawyvetis centris debulebis proeqti.

batonma irakli burdulma ganacxada, rom warmodgenili debulebis 

proeqti adgens centris struqturas, awesrigebs masTan dakavSirebul 

sxvadasxva sakiTxs. masSi gaTvaliswinebulia im partniori 



universitetebisa da organizaciebis mosazrebebi, romlebic aqtiurad 

iRebdnen monawileobas davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri 

centris SeqmnaSi. 

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba 

miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universtetis sauniversiteto mniSvnelobis 

saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis 

alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris debuleba (danarTi 6).

5. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam 

warmomadgenlobiT sabWos gaacno ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis elefTer andronikaSvilis fizikis 

institutSi uZravi qonebis nawilis (60 kv.m.) 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, 

droebiT sargeblobaSi gacemis sakiTxi.

batonma arCil kukulavam ganacxada, rom aRniSnul teritoriaze 

SesaZlebelia avtosamrecxaos ganTavseba, romelic Tu samomavlod 

kanonmdebloba mogvcems saSualebas, SesaZlebelia moemsaxuros Tsu-is 

avtoparks SeRavaTiani pirobebiT. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, batoni arnold gegeWkori 

dainteresda, Tu ramdeni xnis ganmavlobaSi gagrZeldeba SemoerTebuli 

institutebis qonebasTan dakavSirebuli sakiTxebis mogvareba, razec 

batonma arCil kukulavam ganacxada, rom etapobrivad mimdinareobs qonebis 

zusti aRricxva da inventarizacia, ris Sedegadac gamoTavisuflebuli 

farTebis gamoyeneba xdeba SesaZlebeli, maT Soris maTi ijaris wesiT 

droebiT sargeblobaSi gacema.



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba 

miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis elefTer andronikaSvilis 

fizikis institutis uZravi qonebis (avtosamrecxaosaTvis mowyobili farTi 

60 kvadratuli metri (universitetis quCis mxridan) 5 wlis vadiT, ijaris 

wesiT droebiT sargeblobaSi gacemis mizniT.

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:                            k. loria

warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos

xelmZRvaneli (ufrosi)                                        d. gegenava















წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი#38, დანართი 4.

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის  

შიდა აუდიტის სამსახურის

დებულება

თავი I
ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
       1. სსიპ - „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის“ (შემდგომში – ,,უნივერსიტეტი“) სტრუქტურული ერთეული - შიდა
აუდიტის სამსახური (შემდგომში – ,,სამსახური“) წარმოადგენს უნივერსიტეტის
სისტემაში შემავალ ,,სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ” 
საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შიდა აუდიტის განმახორციელებელ
სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობაში  დამოუკიდებელია, 
ემორჩილება მხოლოდ კანონს და ანგარიშვალდებულია რექტორისა და
ადმინისტრაციის   ხელმძღვანელის წინაშე.

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ,,სახელმწიფო შიდა
აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ” საქართველოს კანონით, მოქმედი
კანონმდებლობითა და წინამდებარე დებულებით. 

3. სამსახური იცავს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და შეთანხმებებით აღიარებულ ძირითად
პრინციპებს და საქმიანობას წარმართავს დამოუკიდებლობის, ობიექტურობის, 
პროფესიონალიზმის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის, კანონიერების, 
მიუკერძოებლობის და სამართლიანობის პრინციპებით.

4. არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს სამსახურის საქმიანობაში, გარდა
კანონმდებლობით და ამ დებულებით პირდაპირ განსაზღვრული შემთხვევებისა. 

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი მიზნები და ამოცანები
1. სამსახურის  ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:
ა) უნივერსიტეტის სისტემის ფუნქციონირების და მართვის პროცედურების

ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;
ბ) ფინანსური სახსრების, მატერიალური ფასეულობების, სხვა ქონებრივი

ღირებულების და არამატერიალური სიკეთეების ხარჯვის, გამოყენების, მართვის და
დაცვის კანონიერების, მიზნობრიობის, მიზანშეწონილობის, ეკონომიურობის და
შედეგობრიობის, მოქმედი კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული



ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დაცვის, ბუღალტრული
აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შემოწმება-შესწავლის და ანალიზის
მეშვეობით, არსებული რისკ-ფაქტორების გამოვლენა, შეფასება და მათი მართვის
მიზნით შესაბამისი სტრატეგიის და რეკომენდაციების შემუშავება, რომელთა
შესრულება ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტს დასახული მიზნების შესრულებაში;

გ) სამსახურებრივი გადაცდომის ჩადენის ფაქტებთან დაკავშირებით, 
კანონშესაბამისი რეაგირება და ასეთი გადაცდომების პრევენცია.

თავი II
სამსახურის ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები

მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები
1. სამსახურის ფუნქციებია:
ა) უნივერსიტეტის  სისტემის წინაშე არსებული რისკების დადგენა და

შეფასება;
ბ) მენეჯმენტის ეფექტურობის შეფასება, ფინანსური მართვის და კონტროლის

სისტემის უნივერსიტეტის  სისტემის მიზნებთან თანხვედრისა და შესაბამისობის
ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება მათი ეფექტურობის ამაღლების მიზნით;

გ) უნივერსიტეტის სისტემაში კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვასა და
შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება, მოსალოდნელი დარღვევების ან/და
ხარვეზების  ანალიზი და მათი პრევენცია;

დ) უნივერსიტეტის სისტემაში ასიგნებების განაწილებისა და ხარჯვის
კანონიერების, მიზნობრივი განკარგვის, მატერიალური ფასეულობების და სხვა
საშუალებათა რაციონალური გამოყენების უზრუნველყოფის მონიტორინგი, 
შეფასება, შესაძლო დარღვევებისა და ხარვეზების რისკების განსაზღვრა;

ე) უნივერსიტეტის სისტემაში თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი
გადაცდომის ფაქტებზე სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარება, შემოწმების შესახებ
დასკვნის შედგენა და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა;
           ვ) აუდიტორული დასკვნის შედგენა და რექტორისათვის/ადმინისტარციის  
ხელმძღვანელისათვის წარდგენა.

ზ) უნივერსიტეტის სისტემის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების
შემოწმება, მოქმედ სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დადგენა;

თ) უნივერსიტეტის სისტემის საქმიანობაში არსებული ან მოსალოდნელი
საფრთხეების, ხარვეზების, რისკების შესახებ წერილობითი მოსაზრებების განხილვა;

ი) სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი
შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;

კ) სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად, დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის
შემთხვევაში, რექტორის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის აუდიტის
მასალების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის შესახებ წინადადების
მომზადება;



ლ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ,,სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და
ინსპექტირების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების
განხორციელება.

მ) ლექცია–სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობების
მიმდინარეობაზე მონიტორინგის განხორციელება ფაკულტეტების მიერ
დამტკიცებული სასწავლო ცხრილების მიხედვით.

ნ) პერსონალის სამუშაოზე გამოცხადებისა და სამუშაო ადგილიდან გასვლის
მონიტორინგის განხორციელება უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ნორმების შესაბამისად.

მუხლი 4. სამსახურის  უფლება - მოვალეობები
1. სამსახური  უფლებამოსილია: 
ა) უნივერსიტეტის სისტემაში გასვლითი ან კამერალური აუდიტის ფორმით

ჩაატაროს კომპლექსური, თემატური, შესაბამისობის, ოპერაციული, ეფექტიანობის ან
ფინანსური აუდიტი;

ბ) სამსახურებრივი შემოწმების მეშვეობით გამოავლინოს უნივერსიტეტის
სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების და
კანონიერი ინტერესების შელახვის, სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტები და სხვა
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებები. განიხილოს, შეისწავლოს შემოსული წერილები, 
შეტყობინებები, განცხადებები, საჩივრები (ამ დებულებით განსაზღვრული უფლება-
მოვალეობების ფარგლებში) ან სხვა სახის ინფორმაცია და  მოახდინოს შემდგომი  
რეაგირება;

გ) უნივერსიტეტის სისტემის თანამშრომლის მხრიდან ჩადენილი დარღვევის
გამოვლენის შემთხვევაში რექტორის ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე
დააყენოს საკითხი ასეთი თანამშრომლის მიმართ დისციპლინური სახის
ღონისძიებების გამოყენების შესახებ და გასცეს რეკომენდაცია მსგავსი დარღვევების
თავიდან აცილების უზრუნველყოფის მიზნით;

დ) შიდა აუდიტის, სამსახურებრივი შემოწმების ან კომპეტენციის ფარგლებში  
უნივერსიტეტის სისტემიდან წერილობითი ან/და ზეპირი ფორმით შეუზღუდავად
მოითხოვოს საჭირო დოკუმენტი თუ სხვა სახის ინფორმაცია, გამოიძახოს
უნივერსიტეტის სისტემის ნებისმიერი თანამშრომელი და მიიღოს მისგან შესაბამისი
ინფორმაცია ან განმარტება;

ე) შიდა აუდიტის ან სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარებამდე, ასევე მათი
მიმდინარეობის პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში დააყენოს საკითხი
სპეციალისტის ან ექსპერტის მოწვევის შესახებ;

ვ) მის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულებისას ითანამშრომლოს
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სხვა უწყებებისა და
ადმინისტრაციული ორგანოების შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან.

2. სამსახური  ვალდებულია:
        ა) განუხრელად დაიცვას შიდა აუდიტის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, 

წინამდებარე დებულების მოთხოვნები, საქართველოს მთავრობის მიერ



დამტკიცებული შიდა აუდიტის სტანდარტები და მეთოდოლოგია, შიდა
აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი და სახელმძღვანელო პრინციპები;

ბ) შიდა აუდიტის დაწყებამდე აუდიტის ობიექტს წარუდგინოს აუდიტის
განხორციელების შესახებ ადმინისტრაციული აქტი, პროგრამა და უფლება-
მოვალეობათა ნუსხა;

გ) შემოწმების შედეგებზე შედგენილი აუდიტორული ან სამსახურებრივი
დასკვნა წარუდგინოს რექტორს ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს.

დ) დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული, სახელმწიფო,
სამსახურებრივი, კომერციული და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული
ინფორმაცია, ასევე არ გაამჟღავნოს ის ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი
გახდა თავისი საქმიანობის განხორციელებისას,  გარდა კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

ე) შიდა აუდიტორული ან სამსახურებრივი შემოწმების დასკვნის შედგენამდე
არ გახადოს საჯარო შიდა აუდიტის ან სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები.

მუხლი 5. შიდა აუდიტის ჩატარების ვადა
     შიდა აუდიტის ჩატარების ვადა, როგორც წესი, არ უნდა აღემატებოდეს 90
კალენდარულ დღეს. რექტორმა/ადმინისტრაციის უფროსმა ეს ვადა შეიძლება
გააგრძელოს ერთხელ, არა უმეტეს 30 კალენდარული დღით.

თავი III
სამსახურის სტრუქტურა, ხელმძღვანელობა და

მოსამსახურეები

მუხლი 6. შიდა აუდიტის სამსახურის სტრუქტურა

1. სამსახურს  ხელმძღვანელობს უფროსი.
2. სამსახურის მიზნებიდან გამომდინარე მის სტრუქტურაში ასევე შედიან

სამსახურის უფროსის მოადგილე, აუდიტორები, ექსპერტები და მონიტორინგის
განყოფილება.

3. სამსახურის შემადგენლობაში შემავალი მონიტორინგის განყოფილება
შედგება განყოფილების უფროსის, მთავარი და უფროსი სპეციალისტებისაგან.

მუხლი 7.  სამსახურის  უფროსი
1. სამსახურის უფროსს რექტორთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი; 
2. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში (შვებულება, მივლინება, 

ავადმყოფობა), მის უფლებამოსილებას ასრულებს სამსახურის უფროსის მოადგილე
ან სამსახურის უფროსის მიერ წარდგენილი მოსამსახურე ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის შესაბამისი აქტის საფუძველზე;



3. სამსახურის  უფროსი ანგარიშვალდებულია რექტორის/ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის  წინაშე.

4. სამსახურის უფროსი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:
ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს  სამსახურის  საქმიანობას;
ბ) წარმოადგენს  სამსახურს მასზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების

განხორციელებისას;
გ) ზედამხედველობს სამსახურის მოსამსახურეების მიერ თავიანთი

სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვან შესრულებას, ახორციელებს მათ მიერ
უნივერსიტეტის შინაგანაწესის შესრულების კონტროლს;

დ) დადგენილი წესის მიხედვით იხილავს შემოსულ კორესპონდენციას და
იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას;

ე)  წარუდგენს რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს შიდა აუდიტის
ან/და სამსახურებრივი შემოწმების პროგრამას დასამტკიცებლად;

ვ) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს სამსახურის მიერ
მომზადებულდასკვნებს და რეკომენდაციებს; 

ზ) რექტორს ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში, წარუდგენს წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და
გადაწყვეტის მიზნით;

თ) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის  
მოსამსახურეების წახალისების და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების
შესახებ;

ი) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის
გამოყოფაზე, რაც აუცილებელია სამსახურის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და
ამოცანების შესასრულებლად;

კ) შუამდგომლობს სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა
და გადამზადების თაობაზე;

       ლ) ამზადებს შიდა აუდიტის საქმიანობის სტრატეგიულ და წლიურ გეგმებს, 
რომელსაც შესათანხმებლად წარუდგენს რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს;

მ) რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს შესათანხმებლად წარუდგენს
შიდა აუდიტორული დავალების გეგმას ან/და სამსახურებრივი შემოწმების პროექტს;

ნ) ახორციელებს მონიტორინგს შიდა აუდიტის წლიური გეგმის შესრულებაზე
და შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის იმპლემენტაციაზე;
            ო) გაწეული საქმიანობის შესახებ წლიურ ანგარიშს წარუდგენს
რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს და შიდა აუდიტთან დაკავშირებული
საკითხების განმხილველ საბჭოს;

პ) უზრუნველყოფს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების, მთავრობის გადაწყვეტილებების, რექტორის/ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელს მითითებების დაცვას, აგრეთვე სამსახურის კომპეტენციაში შემავალი
საკითხების შესრულების კონტროლს;

ჟ) პასუხისმგებელია სამსახურში  მიღებული გადაწყვეტილებების
კანონიერებაზე;



რ) ასრულებს რექტორის ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცალკეულ
მითითებებსა და დავალებებს;

ს) ახორციელებს ამ დებულებით, რექტორის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს
სამართლებრივი აქტებით და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

მუხლი 8. სამსახურის უფროსის მოადგილე
1. სამსახურის უფროსს  ჰყავს  მოადგილე, რომელსაც  თანამდებობაზე  ნიშნავს  

და  თანამდებობიდან ათავისუფლებს  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
2.  სამსახურის უფროსის  მოადგილე:
ა) ხელს  უწყობს  სამსახურის უფროსს მასზე  დაკისრებული მოვალეობების  

განხორციელებაში;
ბ) ზედამხედველობს  სამსახურის მოხელეთა  მიერ  სამსახურებრივი

მოვალეობების  შესრულებას;
გ)  ახდენს  ჩატარებული  შიდა  აუდიტის შედეგების  წინასწარ განხილვას;
დ) ასრულებს სამსახურის უფროსის ცალკეულ მითითებებსა და დავალებებს;
ე) ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე.

მუხლი 9. სამსახურის  მოსამსახურეები
1. სამსახურის მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან

ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
2. სამსახურის მოსამსახურე შეიძლება იყოს ექსპერტი, აუდიტორი, 

მონიტორინგის განყოფილების უფროსი, მთავარი სპეციალისტი და უფროსი
სპეციალისტი, რომლებიც ასრულებენ სამსახურის უფროსის ცალკეულ მითითებებს, 
დავალებებს და ანგარიშვალდებული არიან სამსახურის უფროსის წინაშე;

       3. სამსახურის მოსამსახურე ვალდებულია დაიცვას წინამდებარე დებულება, 
საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული შიდა აუდიტის სტანდარტები და
მეთოდოლოგია, შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი და სახელმძღვანელო
პრინციპები, ასევე შიდა აუდიტის მარეგულირებელი სხვა სამართლებრივი აქტები.

მუხლი 10. მონიტორინგის განყოფილება
ა) ახორციელებს მონიტორინგს ლექცია–სემინარების, პრაქტიკული და

ლაბორატორიული მეცადინეობების მიმდინარეობებზე ფაკულტეტების მიერ
დამტკიცებული სასწავლო ცხრილების მიხედვით;

ბ) სასწავლო წლის სემესტრების მიხედვით აწარმოებს ფაკულტეტების მიერ
სასწავლო ცხრილებში გაწერილი სააუდიტორიო საათების (მეცადინეობების) 
შედარებას სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტში ფაკულტეტების მიერ
წარდგენილი პროფესორ–მასწავლებელთა სასწავლო დატვირთვის ფორმებთან და
სასწავლო–სამუშაო გეგმებთან;

გ) ახორციელებს პერსონალის სამუშაოზე გამოცხადებისა და სამუშაო
ადგილიდან გასვლის მონიტორინგს უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების შესაბამისად;



დ) სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში, საჭიროების
შემთხვევაში, თანამშრომლისაგან ითხოვს ზეპირ ან წერილობით ინფორმაციას;

ე) წერილობით აფიქსირებს შემოწმების პროცესში გამოვლენილ დარღვევებს;
ვ) მონიტორინგის შედეგებს პერიოდულად, წერილობით ანგარიშის სახით

წარადგენს სამსახურის უფროსთან უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების შესაბამისად.

თავი IV

სამსახურის საქმიანობის სხვა საკითხები

მუხლი 11. აცილების საფუძვლები
1. სამსახურის მოსამსახურე არ მონაწილეობს შიდა აუდიტის ან

სამსახურებრივი შემოწმების განხორციელების პროცესში, თუ აუდიტს ან
სამსახურებრივ შემოწმებას დაქვემდებარებული პირი არის მასთან საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ახლო-ნათესაურ დამოკიდებულებაში ან არსებობს
სხვა ნებისმიერი გარემოება, რომელიც იძლევა ვარაუდის საფუძველს, სამსახურის
მოსამსახურის შემოწმების შედეგებით შესაძლო სუბიექტური დაინტერესების
შესახებ.

2. სამსახურის მოსამსახურის ან/და უფროსის მოადგილის აუდიტორული ან
სამსახურებრივი შემოწმების პროცესიდან აცილების საკითხს წყვეტს სამსახურის
უფროსი, ხოლო სამსახურის უფროსის აცილების საკითხს – რექტორი ან/და
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.
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დადგენილება №109/2011
10 ოქტომბერი, 2011

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული 
ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის 

შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის  მე-2 პუნქტის, 21-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის ,,თ’’ და ,,ს’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 
52–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის და 57–ე 
მუხლის, "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-6 მუხლის მე–2 და მე-3 პუნქტების, 
მე–9 მუხლის ,,თ“ ქვეპუნქტისა და იურიდიული ფაკულტეტის 10.10.2011. №6908/2205 წერილის 
საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. შეიქმნას საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული 
ერთეული - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი.

2. წინამდებარე დადგენილებით მიღებული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ –
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით 
საბჭოს.

3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს 
უნივერსიტეტის კანცელარიას.

4. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,

რექტორი
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ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo un-

iversitetis sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-

samecniero struqturuli erTeulis

davis alternatiuli gadawyvetis 

nacionaluri centris

debuleba

preambula

davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centri (SemdgomSi `cen-

tri~) fuZndeba, viTardeba da moqmedebs ssip _ `ivane javaxiSvilis saxelo-

bis Tbilisis saxelmwifo universitetis~ (SemdgomSi `Tsu~) akademiuri sab-

Wos mier miRebuli da warmomadgenlobiTi sabWos mier damtkicebuli gada-

wyvetilebis safuZvelze, Tsu-is, samxreT teqsasis samarTlis kolejis 

(SemdgomSi `samarTlis koleji~), korporacia `aRmosavleT-dasavleTis 

marTvis institutisa~ da misi programis `marTlmsajulebis damoukideblo-

bisa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqti saqarTveloSi~ sammarTvelos 

(SemdgomSi `instituti~) saerTo iniciativasa da maT Soris xelmoweril 

urTierTTanamSromlobis memornadumze dayrdnobiT.

centris misiaa saqarTveloSi ganaTlebis, kvlevisa da momsaxurebis meS-

veobiT davis gadawyvetis samarTlis xelSewyoba da praqtikuli, klinikuri 

da iuridiuli unarebis daxvewa kritikuli samarTlebrivi azrovnebis gana-

viTarebisaTvis.

centri miznad isaxavs zemoaRniSnuli misiis ganxorcielebas, Tsu-is 

wesdebis principebis Sesabamisad, iuridiuli sazogadoebis yvela wevrisaT-

vis, samarTalmcodneobis yvela qarTveli studentisa da zogadad, sazoga-

doebisaTvis davis gadawyvetis politikisa da procedurebis rogorc Teo-

riuli safuZvlebis, ise praqtikuli gamoyenebis swavlebis gziT, mTels sa-

qarTveloSi iuridiuli ganaTlebis ganviTarebiTa da davis gadawyvetis 



politikisa da praqtikis xelSewyobis meSveobiT saqarTvelos sazogadoebis 

sasargeblod.

Tavi I

zogadi debulebani

muxli 1.

1. centri aris Tsu-is sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-

samecniero struqturuli, arapolitikuri erTeuli.

2. centris oficialuri qarTuli saxelwodebaa ssip _ `ivane javaxiSvi-

lis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis~ sauniversiteto mniSv-

nelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeuli _ davis al-

ternatiuli gadawyvetis nacionaluri centri, xolo inglisuri – LEPL –

“Ivane Javakhishvili Tbilisi State University” Educational-Scientific Structural Unit of the
University Importance – National Center for ADR.

3. centri SeiZleba saqmianobdes rogorc saqarTveloSi, ise mis 

sazRvrebs gareT.

4. centri SeiZleba flobdes sabanko angariSebs (qveangariSebs).

5. centris iuridiuli misamarTia: saqarTvelo, Tbilisi 0179, ilia WavWa-

vaZis gamziri #1.

6. centri uflebamosilia, hqondes sakuTari oficialuri niSani, emble-

ma, droSa da sxva saidentifikacio atributebi, saqarTvelos kanonmdeblo-

bis Sesabamisad.

7. winamdebare wesdebis danarTi misi Semadgeneli nawilia.

Tavi II

ZiriTadi miznebi da amocanebi

muxli 2.

centris ZiriTadi miznebia:

1. saqarTveloSi ganaTlebis, kvlevisa da momsaxurebis meSveobiT davis 

gadawyvetis samarTlis xelSewyoba;

2. praqtikuli, klinikuri da iuridiuli unarebis daxvewa kritikuli sa-

marTlebrivi azrovnebis ganviTarebisaTvis.

muxli 3.

centri misi miznebis misaRwevad:



1. axorcielebs sxvadasxva saxis saganmanaTleblo programas studente-

bisa da profesorebisaTvis;

2. qmnis centris veb-gverds da sxva saSualebebs qseluri socialuri

mediiT sargeblobisaTvis;

3. awyobs saganmanaTleblo da kvleviT Sexvedrebs, seminarebs, konferen-

ciebsa da simpoziumebs da xels uwyobs akademiuri da praqtikuli daniS-

nulebis beWdviT gamocemebs davis alternatiuli gadawyvetis samarTlis 

sferoSi;

4. exmareba da/an TanamSromlobs iuridiuli sazogadoebis wevrebTan da 

saxelisuflebo instituciebTan, raTa xeli Seuwyos saqarTvelos kanonm-

deblobis ganviTarebas davis alternatiuli gadawyvetis sferoSi;

5. xels uwyobs profesorTa da maswavlebelTa momzadebasa da uwyvet 

profesiul ganaTlebas;

6. asrulebs sxvadasxva proeqts iuridiuli ganaTlebis sistemis gansa-

viTareblad;

7. amzadebs iuridiul ganaTlebasTan, davis alternatiuli gadawyvetis 

gamoyenebasa da swavlebasTan da iuridiuli unarebis gamomuSavebasTan da-

kavSirebul sakanonmdeblo proeqtebsa da kvleviT publikaciebs;

8. Tsu-is administracias warudgens iniciativebs sxvadasxva umaRles sa-

ganmanaTleblo dawesebulebasTan, rogorc saqarTveloSi, ise mis gareT, 

TanamSromlobis Sesaxeb.

muxli 4.

centri SeiZleba eweodes sxva, nebismier saqmianobas, romelic ar ikr-

Zaleba saqarTvelos kanonmdeblobiT da romelic emsaxureba centris miz-

nebs.

Tavi III

centris dafuZnebis iniciatorebi

muxli 5.

centris dafuZnebis iniciatorebi arian Tsu-is iuridiuli fakulteti,

samarTlis koleji da instituti.

muxli 6.

1. centris dafuZnebis iniciatorTagan yvela warmodgenilia centris 

direqtorTa sabWoSi. centris dafuZnebis iniciatorebi sakuTar ufleba-

movaleobebs sabWoSi asruleben maT uflebamosilebaTa Sesabamisad. cen-



tris dafuZnebis iniciatorebi xmis uflebiT sargebloben direqtorTa sab-

Wos meSveobiT.

2. sxva pirebi SeiZleba gaTanabrebul iqnen centris dafuZnebis inicia-

torebTan, Tu es ar ewinaaRmdegeba centris miznebsa da miswrafebebs, di-

reqtorTa sabWos anonimuri gadawyvetilebis safuZvelze.

3. centris dafuZnebis iniciatori da masTan gaTanabrebuli piri ufle-

bamosilia datovos centri dreqtorTa sabWosaTvis amgvari gadawyvetile-

bis Sesaxeb werilobiTi Setyobinebis gziT.

Tavi IV

centris marTva

muxli 7.

centris marTva xorcieldeba direqtorTa sabWos, aRmasrulebeli di-

reqtoris, akademiuri direqtorebisa da mrCevelTa sabWos meSveobiT.

direqtorTa sabWo

muxli 8.

1. centris umaRlesi mmarTveli organo aris direqtorTa sabWo, Semdga-

ri aranakleb 3 da ara umetes 7 wevrisagan. centris sabWoSi SeiZleba ar-

Ceul iqnes nebismieri qveynis moqalaqe. sabWos wevrebi airCevian Tavad sab-

Wos mier sami wlis vadiT. sabWos wevrs SeuZlia datovos sabWo sami wlis 

vadis gasvlamde direqtorTa sabWosaTvis amgvari gadawyvetilebis Sesaxeb 

werilobiT Setyobinebis gziT.

2. direqtorTa sabWos wevrTa Tavdapirveli sameuli yalibdeba TiToeu-

li wevris mier sabWos erTi wevris dasaxelebiT. Tavdapirveli sabWos mo-

culobis gazrdis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba faruli kenWisyriT, arse-

buli sabWos mier.

muxli 9.

1. sabWo uflebamosilia:

a) airCios da gadaayenos sabWos wevrebi, maT Soris, axali sabWos wevre-

bi, garda sabWos im wevrebisa, romlebic warmoadgenen wevrebs;

b) daniSnos da gadaayenos aRmasrulebeli direqtori an akademiuri di-

reqtorebi, Seasrulos SromiTi Tu sxva, Sesabamisi xelSekruleba masTan 

da zedamxedveloba gauwios mis saqmianobas;



g) daadginos sabWos wevrebis, aRmasrulebeli direqtorisa da akademi-

uri direqtorebis uflebamosilebani;

d) airCios sabWos Tavmjdomare;

e) Secvalos/daamtkicos centris Sida wesebi winamdebare debulebaze 

dayrdnobiT;

v) Camoayalibos sapatio mrCevelTa sabWo(ebi) da daadginos misi (maTi) 

Semadgenloba;

z) SeimuSaos centris ZiriTadi politika, gegmebi, programebi da proeq-

tebi;

T) SeimuSaos wliuri biujetisa da wliuri strategiis proeqtebi Sesa-

bamisi organos mier dasamtkiceblad;

i) daamtkicos samoqmedo gegmebi, proeqtebi, finansuri da ekonomikuri 

gegmebi;

k) SeimuSaos iniciativebi centris saqmianobis dasrulebis, misi reorga-

nizaciisa da/an likvidaciis sakiTxebis Sesaxeb;

l) gadawyvitos nacionalur centrTan dakavSirebuli nebismieri sxva 

sakiTxi;

m) sabWos gadawyvetilebiT gadasces misi uflebamosileba aRmasrulebel 

direqtors an akademiur direqtorebs, garda im sakiTxebis Taobaze, rom-

lebic CamoTvlilia zemoT, `a~, `b~, `g~, `d~, `T~ da `k~ punqtebSi.

2. sabWos kreba moiwveva sabWos Tavmjdomaris mier saWiroebisda mixed-

viT, magram aranakleb erTxel weliwadSi.

3. Tavdapirveli sabWos Semadgenloba warmodgenilia winamdebare wesde-

bis meore danarTSi.

4. Tavdapirveli samwevriani sabWos yvela gadawyvetileba miiReba sruli 

TanxmobiT.

5. sabWo uflebamosilia, Tu sxdomas eswreba wevrTa saerTo raodenobis 

naxevarze meti.

6. gadawyvetileba miiReba erTxmad anda, aseTi Tanxmobis miuRwevlobis 

SemTxvevaSi, sabWos damswre wevrTa ubralo umravlesobiT.

7. sabWos sxdoma SeiZleba gaimarTos rogorc pirispir Sexvedris gziT, 

ise distanciuri komunikaciis sxvadasxva saSualebis gamoyenebiT (e. i. sab-

Wos wevrebi sxdomaze damswreebad SeiZleba miiCneodnen im SemTxvevaSic, Tu 

sxdomaze fizikurad ar imyofebian).

8. sabWos TiToeul wevrs aqvs erTi xma. sxdomis oqmi Sedgeba da xelmo-

werilia sabWos Tavmjdomaris mier an, misi aryofnis SemTxvevaSi, sabWos 

Tavmjdomaris movaleobis Semsruleblis mier.

9. sabWos sxdomis mowveva saWiro ar aris, Tu sabWos wevrTa saerTo 

raodenobis naxevarze meti sakiTxze werilobiT aRwevs Tanxmobas. am

SemTxvevaSi, sabWos Tavmjdomare (an, misi aryofnis SemTxvevaSi, Tavmjdoma-



ris movaleobis Semsrulebeli) amzadebs da xels awers sabWos gadawyveti-

lebas. aseTi gziT miRebul gadawyvetilebas aqvs sruli iuridiuli Zala.

aRmasrulebeli direqtori da akademiuri direqtorebi

muxli 10.

1. centris aRmasrulebel direqtors akisria ZiriTadi pasuxismgebloba 

centris yoveldRiuri saqmianobisaTvis, xolo akademiuri direqtorebi 

iziareben pasuxismgeblobas centris akademiuri saqmianobisaTvis. aRmasru-

lebel direqtori da akademiuri direqtorebi sargebloben saziaro warmo-

madgenobiTi uflebamosilebiT, centris saxeliT, rac damatebiT gani-

sazRvreba direqtorTa sabWos mier.

2. centris aRmasrulebeli direqtori da akademiuri direqtorebi iniS-

nebian direqtorTa sabWos mier ganusazRvreli vadiT. centris aRmasrule-

beli direqtorisa Tu akademiuri direqtorebis gaTavisufleba SeuZlia 

sabWos nebismier dros sakuTari gadawyvetilebis safuZvelze.

3. aRmasrulebeli direqtori:

a) uZRveba centris yoveldRiur saqmianobas;

b) Tsu-is administraciis TanxmobiT warmoadgens centrs mesame pirebTan 

urTierTobaSi, rogorc es ganisazRvreba direqtorTa sabWos mier;

g) Tsu-is administraciis xelmZRvanels dasamtkiceblad warudgens cen-

tris saStato nusxis proeqtsa da centris mosamsaxureTa kandidaturebs;

d) uzrunvelyofs direqtorTa sabWos mier miRebul gadawyvetilebaTa 

aRsrulebas;

e) Tsu-is adminstracias mimarTavs iniciativebiT garigebaTa dadebis, 

rwmunebulebaTa gadacemis, erovnuli da ucxouri fulis erTeuliT sabanko 

angariSebis (qveangariSebis) gaxsnisa da daxurvis Sesaxeb da xels awers 

finansur da sxva dokumentebs;

v) asrulebs direqtorTa sabWos gadawyvetilebebs;

z) Tsu-is administraciis nebarTviT marTavs centris finansur da sxva 

materialur resursebs da pasuxismgebelia maT xarjvaze, centris miznebis 

Sesabamisad;

T) moaxsenebs sabWos Sesrulebul samuSaoTa Sesaxeb sabWos an misi we-

vris moTxovnis SemTxvevaSi;

i) axorcielebs sxva funqciebs direqtorTa sabWos mier miniWebuli uf-

lebamosilebis safuZvelze.

4. akademiuri direqtorebi:

a) pasuxismgebelni arian centris akademiuri saqianobis ganxorcielebi-

saTvis;

b) meTvalyureoben centris sxvadasxva akademiur programasa da proeqts;



g) gegmaven yvela saxis akademiur RonisZiebas, maT Soris, magaliTad, se-

minarebs, mosamzadebel swavlebebs, gacvliT programebs, sazafxulo sko-

lebs;

d) zedamxedveloben iuridiuli klinikis saqmianobas, gansaxorciele-

bels centris daxmarebiTa da mis farglebSi;

e) Tsu-is administraciis TanxmobiT warmoadgenen centrs mesame pirebTan 

urTierTobaSi, rogorc es ganisazRvreba direqtorTa sabWos mier;

v) uzrunvelyofen direqtorTa sabWos mier miRebul gadawyvetilebaTa 

aRsrulebas;

z) moaxseneben sabWos Sesrulebul samuSaoTa Sesaxeb sabWos an misi we-

vris moTxovnis SemTxvevaSi;

T) asruleben sabWos gadawyvetilebebs da axorcieleben sxva funqciebs 

direqtorTa sabWos mier miniWebuli uflebamosilebis safuZvelze.

Tavi V

mrCevelTa sabWo

muxli 11.

centri qmnis mrCevelTa sabWos.

1. mrCevelTa sabWo aris centris sakonsultacio organo da igi iqmneba 

direqtorTa sabWos gadawyvetilebiT.

2. direqtorTa sabWo iwvevs mrCevelTa sabWos wevrebs erTxmad an aseTi 

Tanxmobis ararsebobis SemTxvevaSi, xmaTa ubralo umravlesobiT;

3. nebismieri qveynis moqalaqe Tu iuridiuli piri SeiZleba arCeul 

iqnes mrCevelTa saWoSi.

4. mrCevelTa sabWo mxolod direqtorTa sabWosaTvis amzadebs rekomen-

daciebs, rac ukavSirdeba ganviTarebas centris, misi akademiuri saqmianobis 

an nebismieri sakiTxisa, romelic pirdapir da/an arapirdapir emsaxureba 

centris legitimur miznebs.

5. mrCevelTa sabWos wevrTa raodenoba SezRuduli ar aris.

Tavi VI

centris fuladi saxsrebis wyaroebi

muxli 12.

1. centris dafinansebis wyaro SeiZleba iyos kanonieri gziT miRebuli 

nebismieri fuladi saxsari, maT Soris:

a) damfuZneblisa da dafuZnebis inicatorTa Senatanebi;

b) Sewirulobani da grantebi;



g) Semosavali damxmare saqmianobidan;

d) sxva saxsrebi, romlebic ar ikrZaleba kanoniT.

centri ar aris Seqmnili mogebis misaRebad, ar aqvs mogebis miRebis mi-

zani da ar gascems dividendebsa Tu sxva msgavs wilebs. am wesdebis arc 

erTi mxare miznad ar isaxavs da ar elis mogebis miRebas winamdebare Se-

TanxmebaSi Semosvlis an misi Sesrulebis ZaliT. centris mier miRebuli 

nebismier saxsari gamoiyeneba misi amJamindeli an samomavlo programebisaT-

vis.

2. centris damxmare-damatebiTi saxis saqmianobis Sedegad miRebuli ne-

bismieri Semosavali rCeba centrs da gamoiyeneba mxolod da mxolod cen-

tris miznebis misaRwevad.

3. SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagentosa da mas 

Soris arsebuli TanamSromlobis xelSekrulebis, aseve, institutisa da 

Tsu-is molaparakebisa da SeTanxmebis Sesabamisad, instituti gamoyofs 

centris samuSaoebisa da saqmianobis xelSewyobisaTvis saWiro finansur 

da/an teqnikur daxmarebas.

4. centris xangrZlivad SenarCunebisaTvis Tsu gamoyofs finansur sax-

srebs Tsu-is iuridiuli fakultetis biujetidan.

Tavi VII

reorganizacia da likvidacia

muxli 13.

centris reorganizacia da/an likvidacia xorcieldeba saqarTvelos ka-

nonmdeblobis Sesabamisad.

Tavi VII

gardamavali da daskvniTi debulebani

muxli 14.

centris debuleba ZalaSi Sedis Tsu-is warmomadgenlobiTi sabWos mier 

miRebuli Sesabamisi gadawyvetilebis gamoqveynebis droidan.



danarTi 1

centris Tavdapirveli sabWos wevrebi

centris registraciis droisaTvis misi sabWos wevrebi arian:

1. irakli burduli, Tsu-is iuridiuli fakultetis warmomadgeneli

(sabWos Tavmjdomare)

2. qeTrin grini barneTi, samarTlis kolejis warmomadgeneli

3. maikl didringi, institutis warmomadgeneli



ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #38



q. Tbilisi                                  2011 wlis 17 oqtomberi



sxdomas eswreboda warmomadgenlobiTi sabWos 33 wevri: 1. gagniZe ineza 2. Todua nugzari 3. meqvabiSvili elguja 4. kartozia giorgi 5. mesxoraZe giorgi 6. Cabakauri giorgi 7. margveliSvili vladimeri 8. faRava zurabi 9. cincaZe nino 10. TurqiaSvili Sorena 11. SamiliSvili manana 12. wereTeli mari 13. Coxeli levani 14. baxtaZe mixeili 15. braWuli irakli 16. gelovani nani 17. loria kaxaberi 18. paiWaZe Tamari 19. axlouri beqa 20. zivzivaZe vaxtangi 21. jRamaZe uCa 22. gegeWkori arnoldi 23. TuTberiZe beJani 24. omanaZe rolandi 25 xaCiZe manana 26. kereseliZe daviTi 27. gubaZe vasili 28. WlikaZe givi 29. kaxiani giorgi 30. bendeliani beqa 31. papaSvili Tamari 32. WaliZe iveri 33. gaiparaSvili zurabi (danarTi 1)



sxdomaze damswre akademiuri sabWos wevrebi: 1. qurdaZe ramazi  2. daviTaSvili zurabi 3. gersamia mariami 4. nadaraia elizbari 5. surgulaZe nugzari 6. marSava qeTevani 7. managaZe lavrenti (danarTi 2)



dRis wesrigi:



1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis administraciis struqturaSi cvlilebebis Setanis sakiTxi.

2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis Sida auditis samsaxuris debulebis damtkiceba.

3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2011 wlis 10 oqtombris #109/2011 dadgenileba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris Seqmnis Sesaxeb – damtkiceba.

4. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis alternatiuli gadawyvetis centris debulebis damtkiceba.

5. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis elefTer andronikaSvilis fizikis institutSi uZravi qonebis nawilis (60 kv/m.) 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT sargeblobaSi gacemis sakiTxi.



dRis wesrigi damtkicda erTxmad.



1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam warmomadgenlobiT sabWos gaacno ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis administraciis struqturaSi Sesatani cvlilebebis proeqti.

batonma arCil kukulavam ganacxada, rom cvlilebebi Sedis Tsu-s sagamocdo centrisa da Sida auditis samsaxuris struqturaSi. cvlilebebi Tavad am struqturuli erTeulebis mier iyo inicirebuli.



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0



miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes cvlilebebi ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis administraciis struqturaSi. (danarTi 3)

2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis Sida auditis samsaxuris ufrosma, batonma SoTa WanturiZem warmomadgenlobiT sabWos gaacno Sida auditis samsaxuris debulebis proeqti da aRniSna, rom warmodgenil debulebaSi asaxulia Tsu-is administraciis struqturaSi ganxorcielebuli cvlilebebi.



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0



miRebuli gadawyvetileba: 1. damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis Sida auditis debuleba. (danarTi 4) 2. axladdamtkicebuli debulebis ZalaSi Sesvlis dRidan Zaladakargulad gamocxaddes warmomadgenlobiTi sabWos 2011 wlis 18 aprilis gadawvetilebiT damtkicebuli Sida auditis moqmedi debuleba.



3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis dekanma, batonma irakli burdulma warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs gaacno ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universtetis akademiuri sabWos 2011 wlis 10 oqtombris #109/2011 dadgenileba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris Seqmnis Sesaxeb.

batonma irakli burdulma warmomadgenlobiT sabWos moaxsena, rom davis alternatiuli gadawyvetis centris Seqmna ganapiroba aSS-is mTavrobis proeqtis farglebSi Tsu-is iuridiuli fakultetis mier sxva subieqtebTan erTad mopovebulma grantma. grantis ganxorcieleba iTvaliswinebs specialuri sauniversiteto struqturuli erTeulis Seqmnas, romelic orientirebuli iqneba davis alternatiuli gadawyvetis institutis saqarTveloSi damkvidrebisa da popularizaciisken, aseve am sferoSi saswavlo disciplinis Seqmnisa da Semdgomi ganviTarebisken. aRniSnul centrs ar eqneba mxolod sauniversiteto mniSvneloba, igi saqarTvelos masStabiT uprecedentoa da mniSvnelovan rols iTamaSebs mediaciis institutis ganviTarebaSi.

akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma qeTevan marSavam aRniSna, rom msgavsi centris arseboba universitetis bazaze universitetisaTvis Zalzed prestiJulia da igi miesalmeba gadawyvetilebas misi Seqmnis Sesaxeb.



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0



miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universtetis akademiuri sabWos 2011 wlis 10 oqtombris #109/2011 dadgenileba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris Seqmnis Sesaxeb     (danarTi 5) 

4. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis dekanma, batonma irakli burdulma warmomadgenlobiTi sabWos warudgina ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis alternatiuli gadawyvetis centris debulebis proeqti.

batonma irakli burdulma ganacxada, rom warmodgenili debulebis proeqti adgens centris struqturas, awesrigebs masTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxs. masSi gaTvaliswinebulia im partniori universitetebisa da organizaciebis mosazrebebi, romlebic aqtiurad iRebdnen monawileobas davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris SeqmnaSi. 



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0



miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universtetis sauniversiteto mniSvnelobis saganmanaTleblo-samecniero struqturuli erTeulis – davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris debuleba (danarTi 6). 



5. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam warmomadgenlobiT sabWos gaacno ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis elefTer andronikaSvilis fizikis institutSi uZravi qonebis nawilis (60 kv.m.) 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT sargeblobaSi gacemis sakiTxi.

batonma arCil kukulavam ganacxada, rom aRniSnul teritoriaze SesaZlebelia avtosamrecxaos ganTavseba, romelic Tu samomavlod kanonmdebloba mogvcems saSualebas, SesaZlebelia moemsaxuros Tsu-is avtoparks SeRavaTiani pirobebiT. 

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, batoni arnold gegeWkori dainteresda, Tu ramdeni xnis ganmavlobaSi gagrZeldeba SemoerTebuli institutebis qonebasTan dakavSirebuli sakiTxebis mogvareba, razec batonma arCil kukulavam ganacxada, rom etapobrivad mimdinareobs qonebis zusti aRricxva da inventarizacia, ris Sedegadac gamoTavisuflebuli farTebis gamoyeneba xdeba SesaZlebeli, maT Soris maTi ijaris wesiT droebiT sargeblobaSi gacema.



sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 33

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0



miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis elefTer andronikaSvilis fizikis institutis uZravi qonebis (avtosamrecxaosaTvis mowyobili farTi 60 kvadratuli metri (universitetis quCis mxridan) 5 wlis vadiT, ijaris wesiT droebiT sargeblobaSi gacemis mizniT.





warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:                            k. loria



warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos

xelmZRvaneli (ufrosi)                                        d. gegenava



