ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #34

q. Tbilisi

2011 wlis 16 marti

sxdomas eswrebodnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi: 1. gagniZe ineza 2.
Todua nugzari 3. meqvabiSvili elguja 4. kartozia giorgi 5. mesxoraZe
giorgi 6. Cabakauri giorgi 7. galdava giorgi 8. cincaZe nino 9. TurqiaSvili
Sorena 10. macaberiZe malxazi 11. SamiliSvili manana 12. wereTeli mari 13.
naxucriSvili konstantine 14. Coxeli levani 15. baramiZe cira 16. baxtaZe
mixeili 17. braWuli irakli 18. gelovani nani 19. loria kaxaberi 20. paiWaZe
Tamari

21. zivzivaZe

vaxtangi 22.

jRamaZe

uCa.

23. eliaSvili

merabi 24.

TuTberiZe beJani 25. omanaZe rolandi 26. xaCiZe manana 27. kereseliZe daviTi
28. gubaZe vasili 29. kverenCxilaZe giorgi 30. bendeliani beqa 31. papaSvili
Tamari 32. WaliZe iveri 33. gaiparaSvili zurabi (danarTi 1)

sxdomaze damswre akademiuri sabWos wevrebi: 1. aleqsandre kvitaSvili
(reqtori) 2.

zurab daviTaSvili 3. aleqsandre Sengelaia 4. elizbar nadaraia

5. nugzar surgulaZe

6. revaz gvelesiani 7. qeTevan marSava (danarTi 2)

dRis wesrigi:
1. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetsa
(SemdgomSi - ,,meijare”) da Sps ,, fud masters” (SemdgomSi - ,,moijare”) Soris
dadebuli saijaro xelSekrulebis moSla.
2. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
(SemdgomSi ,,Tsu”)
qonebis an misi nawilis droebiT sargeblobaSi
gacemaze administraciisaTvis uflebamosilebis miniWeba.
3. ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetTan
SemoerTebuli

institutebis

moZravi

qonebis

gadmocemis

procedurebis

dawyeba.
4. ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
balansze ricxuli Zveli avtomanqanebis axali avtomanqanebiT Canacvleba.

5. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
iuridiuli departamentis debulebaSi Sesatani cvlilebebisa da damatebebis
damtkiceba.
6. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
samecniero kvlevebisa da ganviTarebis departamentis debulebis damtkiceba.
7. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
kulturisa da sportis departamentis debulebis damtkiceba
8. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
personalis marTvis departamentis debulebis damtkiceba.
9. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
sagareo urTierTobaTa departamentis debulebis damtkiceba.

dRis wesrigi damtkicda erTxmad.

1.
administraciis
xelmZRvanelma,
batonma
daviT
ComaxiZem
warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena, rom 2007 wlis 16 oqtombers Sps
`fudmastersa~ da ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitets Soris daido saijaro xelSekruleba #21/08, romliTac
moijares (Sps `fudmasteri~) gadaeca q. TbilisSi, i. WavWavaZis gamz. #1-Si
mdebare Senoba-nageboba farTiT 1060,56 kv.m da universitetis q. #2-Si
arsebuli 664 kv.m. farTi, kvebis obieqtis mosawyobad, saijaro Tanxa TveSi
Seadgenda 9000 lars dRg-s gareSe. saijaro xelSekrulebis 2.4. muxlis 2.4.2.
qvepunqtidan gamomdinare, moijare iRebda valdebulebas, rom xelSekrulebis
gaformebidan xuTi Tvis ganmavlobaSi ganaxorcielebda orive obieqtis
mowyobisa da funqcionirebisaTvis 400 000 laris investicias. dReis
mdgomareobiT Sps `fudmasters~ Tsu-s winaSe winaSe gaaCnia davalianeba –
98547.98 laris odenobiT, romlis dafarva ar xorcieldeba. Sesabamisad,
mizanSewonilia, saijaro xelSekrulebis me-8 muxlis 8.1., 8.2. punqtebidan
gamomdinare, Tsu-m moSalos 2007 wlis 16 oqtombers gaformebuli saijaro
xelSekruleba. aqedan gamomdinare, administracia Txovs warmomadgenlobiT
sabWos
miiRos
gadawyvetileba
da
neba
darTos
administracias
ganaxorcielos
aRniSnuli
saijaro
xelSekrulebis
moSlasTan
dakavSirebuli procedurebi.
sakiTxTan
dakavSirebiT
gaimarTa
msjeloba.
warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma giorgi galdavam,
giorgi kverenCxilaZem.

azri
manana

gamoTqves
xaCiZem da

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: mieces Tanxmoba administracias ganaxorcielos
2007 wlis 16 oqtombers Sps `fudmastersa~ da ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets Soris gaformebuli saijaro
xelSekruleba #21/08-is moSlasTan dakavSirebuli procedurebi.

2.

iuridiuli

departamentis

warmomadgenlobiT

sabWos

ufrosma,

gaacno

batonma

Tsu-s

arCil

kukulavam

administraciis

winadadeba,

romliTac igi sTxovs warmomadgenlobiT sabWos, mianiWos uflebamosileba
Tsu-s

qonebis

an

misi

dakavSirebiT.

arCil

kanonmdebloba

mniSvnelovan

mier

qonebis

nawilis

kukulavam

droebiT

droebiT
sabWos

SezRudvebs

sargeblobaSi

moaxsena,

awesebs

sargeblobaSi

rom

sajaro

gacemasTan

gacemasTan
saqarTvelos

dawesebulebebis

dakavSirebiT

da

iTvaliswinebs sakmaod garTulebul procedurebs, ris gamoc universitets
garkveuli problemebi eqmneba: xSiria, rodesac Tsu-s mimarTaven sxvadasxva
sajaro struqturebi droebiT sargeblobaSi farTis gacemis TxovniT (mag,
mosamarTleTa sakvalifikacio gamocdis Catarebis mizniT) da ver xerxdeba
maTi drouli uzrunvelyofa, vinaidan saWiroa warmomadgenlobiTi sabWos
Sekreba da Sesabamisi Tanxmobis gacema.
daviT

ComaxiZem

dasZina,

rom

Tsu-s

prestiJis

sakiTxia

sxvadasxva

mniSvnelovani RonisZiebis maspinZloba, rac SesaZlebelia, xSir SemTxvevaSi,
xsenebuli

proceduruli

ganxorcieldes.
mniSnvelovnad

amitomac
gaaiolebs

sirTuleebis
aRniSnuli
droebiT

gamo

sakiTxis

gaWianurdes
dadebiTad

sargeblobaSi

farTis

an

ver

gadawyveta
gacemasTan

dakavSirebul procedurebs.
sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa msjeloba. kaxaber loria dainteresda, Tu
ramdenad Seesabameba aRniSnuli gadawyvetileba saqarTvelos kanonmdeblobas.

arCil

kukulavam

kanonmdeblobasTan,

ganmarta,
uSualod

rom

amgvari

gamomdinareobs

midgoma
misgan

SesabamisobaSia

da

pasuxobs

mis

moTxovnebs. administracia msgavs SemTxvevebSi iTxovs warmomadgenlobiTi
sabWosgan

winaswar

Tanxmobas

da

misTvis

Sesabamisi

uflebamosilebis

miniWebas.

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: mieces Tsu-s administracias, Tavis kompetenciis
farglebSi

da

moqmedi

kanonmdeblobiT

gansazRvruli

wesiT,

arasaganmanaTleblo da arasamecniero –kvleviTi saqmianobis mizniT Tsu-s
qonebis an misi nawilis droebiTY sargeblobaSi gacemis, aseve qonebasTan
dakavSirebiT

nebismieri

gadawyvetilebis

miRebis

uflebamosileba

da

Tanxmoba Semdeg SemTxvevebze, rodesac moTxovnilia Tsu-s qonebis droebiT
sargeblobis uflebiT saxelmwifo uwyebisa da dawesebulebebis, fizikuri Tu
sajaro

da

kerZo

samarTlis

iuridiuli

pir(eb)is

mier

araumetes

45

kalendaruli dRiT.

3. arCil kukulavam warmomadgenlobiT sabWos gaacno administraciis
winadadeba, romlis mixedviTac administracia sTxovs sabWos gaices Tanxmoba
SemoerTebuli institutebis (ssip vaxuSti bagrationis geografiis instituti;
ssip TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis instituti; ssip ivane
javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis instituti; ssip paata guguSvilis
ekonomikis instituti; ssip SoTa rusTavelis qarTuli literaturis
instituti; ssip aleqsandre janeliZis geologiis instituti; ssip andria
razmaZis matematikis instituti; ssip al. TvalWreliZis mineraluri
nedleulis instituti) moZravi qonebis gadmocebis procedurebis dawyebis
mizniT. ganimarta, rom uZrav qonebasTan dakavSirebiT Tanxmobis gacemis dros
ar arsebobda sakmarisi farTi, raTa moZravi qonebis miRebac yofiliyo
uzrunvelyofili,
Tumca
amJamad
es
yovelive
SesaZlebelia.
Tuki
warmomadgenlobiTi sabWo gascems Sesabamis Tanxmobas, Tsu mimarTavs

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebisa da saqarTvelos ekonomikisa da
mdgradi ganviTarebis saministroebs xsenebuli institutebis moZravi qonebis
gadmocemis moTxovniT.
sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa msjeloba, romelSic monawileoba miiRes
daviT ComaxiZem, beJan TuTberiZem da arCil kukulavam.

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetisaTvis Semdegi institutebis
balansze arsebuli moZravi qonebis gadmocemis procedurebis dawyebis
mizniT: ssip vaxuSti bagrationis geografiis instituti; ssip TinaTin
wereTlis saxelmwifosa da samarTlis instituti; ssip ivane javaxiSvilis
istoriisa da eTnologiis instituti; ssip paata guguSvilis ekonomikis
instituti; ssip SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti; ssip
aleqsandre
janeliZis
geologiis
instituti;
ssip
andria
razmaZis
matematikis instituti; ssip al. TvalWreliZis mineraluri nedleulis
instituti.

4. arCil kukulavam warmoadgina Tsu-s administraciis Txovna Tsu-s
balansze ricxuli 4 Zveli avtomanqanis axali avtomanqaniT Canacvlebis
Taobaze. `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-101 muxlis
Tanaxmad, eleqtronuli Sesyidva xorcieldeba gamartivebuli eleqtronuli
tenderis an eleqtronuli tenderis saSualebiT. Tumca amave muxlis me-3
punqtis `e~ qvepunqtis Tanaxmad, Sesyidva SesaZlebelia ganxorcieldes
gamartivebuli
wesiT,
Tu
xorcieldeba
erTi
an
erTze
meti
avtosatransporto saSualebis axali, imave an gaumjobesebuli parametrebis
mqone erTi an erTze meti avtosatransporto saSualebiT Canacvleba. aseT
SemTxvevaSi axali avtosatransporto saSualebis Rirebulebis nawili
anazRaurdeba
Casanacvlebeli
avtosatransporto
saSualebis
mimwodeblisaTvis dabrunebiT an sxva fizikuri an iuridiuli pirisaTvis
gadacemiT, romelic axdens msgavsi produqciis (saqonlis) realizacias.

daviT ComaxiZem sabWos moaxsena, rom arseboben sxvadasxva kompaniebi,
romlebic axorcieleben msgavsi tipis operaciebs, amasTan axal avtomanqanas
gaaCnia 5 wliani garantia da ufaso profilaqtikuri momsaxurebis paketi.

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli

gadawyvetileba:

mieces

Tanxmoba

Tsu-s

adminsitracias

ganaxorcielos Tsu-s balanasze ricxuli Zveli avtomanqanebis Canacvleba
axali

avtomanqanebiT,

saqarTvelos

ganaTlebisa

da

mecnierebis

da

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministroebis Tanxmobis
safuZvelze, kanoniT dadgenili wesiT.

5. arCil kukulavam warmomadgenlobiT sabWos ganumarta, Tu ram ganapiroba
sxvadasxva departamentebis debulebebis cvlilebebi. sabWos mier miRebuli
gadawyvetilebiT

(warmomadgenlobiTi

sabWos

sxdoma

#32,

2010

wlis

16

dekemberi) Tsu-s adminsitraciis struqturaSi ganxorcielda mniSvnelovani
cvlilebebi,

aseve

Seicvala

saStato

ganrigi,

ramac

saboloo

jamSi

ganapiroba departamentebis Sida struqturis cvlileba.
arCil

kukulavam

cvlilebebisa

da

warmoadgina
damatebebis

iuridiuli
paketi,

departamentis

romelic

swored

debulebaSi

ganpirobebuli

gaxldaT xsenebuli struqturuli cvlilebebiT.
sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa msjeloba. reqtoris mrCevelma,
gonaSvilma

sabWos

debulebebTan

gaacno

misi

dakavSirebiT,

mosazrebebi
Tumca

da

aRniSna,

SeniSvnebi
rom

vasil

warmodgenil

isini

mxolod

sarekomendacio xasiaTisaa da ZiriTadad debulebebis iuridiuli teqnikis
kuTxiT gamarTvas exeba.

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli

gadawyvetileba:

Tsu-s

iuridiuli

departamentis

debulebaSi

ganxorcieldes cvlilebebi da damatebebi, warmodgenili saxiT. (danarTi 3)

6.

Tsu-s

samecniero

kvlevebisa

da

ganviTarebis

departamentis

ufrosma,

batonma giorgi RvedaSvilma warmoadgina Tsu-s samecniero kvlevebisa da
departamentis debulebis axali redaqciis proeqti da aRniSna, rom axal
debulebaSi

gaTvaliswinebulia

Tsu-s

administraciis

struqturaSi

cvlilebebi, aseve daixvewa departamentis saqmianobis zogierTi aspeqti.

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli

gadawyvetileba:

damtkicdes

Tsu-s

samecniero

kvlevebisa

da

ganviTarebis departamentis debuleba, warmodgenili saxiT. (danarTi 4)

7. Tsu-s kulturisa da sportis departamentis ufrosis moadgilem, batonma
nika miqautaZem warmoadgina Tsu-s kulturisa da sportis departamentis
debuleba. nika miqautaZem ganmarta, rom axali debuleba aucilebelia
departamentisaTvis, vinaidan Tavdapirvelad igi arsebobda centris saxiT da
bolodroindeli cvlilebis Sedegad Camoyalibda departamentis saxiT.
debulebaSi
aisaxa
departamentis
mTavari
funqciebi
da
damatebiTi

valdebulebebi
kuTxiT.

axalgazrdobis

kulturuli

da

sportuli

ganviTarebis

sakiTxTan dakavSirebi gaimarTa msjeloba. azri gamoTqves: daviT ComaxiZem,
cira baramiZem, manana xaCiZem da kaxaber loriam.

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes Tsu-s kulturisa
departamentis debuleba, warmodgenili saxiT. (danarTi 5)

da

sportis

8. Tsu-s personalis marTvis departamentis debuleba warmoadgina
personalis
marTvis
departamentSi
arsebuli
personalis
marTvis
ganyofilebis ufrosma, qalbatonma Sorena xidaSelma. warmomadgenlobiT
sabWos ganemarta, Tu ra siaxleebia debulebaSi. Tsu-s administraciis
struqturaSi cvlilebam ganapiroba monitoringis departamentis gauqmeba da
igi ganyofilebis saxiT SeuerTda personalis marTvis departaments, ramac
Tavis mxriv gamoiwvia departamentSi meore ganyofilebis – personalis
marTvis – Camoyalibeba.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli
gadawyvetileba:
damtkicdes
Tsu-s
personalis
departamentis debuleba, warmodgenili saxiT. (danarTi 6)

marTvis

9. Tsu-s sagareo urTierToba departamentis ufrosis moadgilem, qalbatonma
maia menTeSaSvilma warmomadgenlobiT sabWos gaacno Tsu-s sagareo
urTierTobaTa departamentis debulebis proeqti. sabWos ganemarta, rom
debulebis
axali
redaqciis
miReba,
msgavsad
sxva
departamentebis
debulebebisa,
Tsu-s
administraciis
struqturaSi
ganxorcielebuli
cvlilebebis gamo gaxda aucilebeli. SemoRebul iqna departamentis ufrosis
moadgilis Tanamdeboba.

sakiTxTan

dakavSirebiT

gaimarTa

kenWisyra,

romelSic

monawileobas

iRebdnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
momxre: 33
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes Tsu-s sagareo
departamentis debuleba, warmodgenili saxiT. (danarTi 7)

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:

urTierTobaTa

k. loria

warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos
xelmZRvaneli (ufrosi)

d. gegenava
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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 02 ივლისის #14 ოქმით დამტკიცებული
უნივერსიტეტის იურიდიული დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის შესახებ
,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-2
პუნქტის, მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის, 21-ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე
მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების,
54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე და 63-ე მუხლების,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490
ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის ,,თ“ ქვეპუნქტის, მე-18 მუხლის
პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტისა და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 02
ივლისის
#14
ოქმით
დამტკიცებული
უნივერსიტეტის
იურიდიული
დეპარტამენტის

დებულების

მე-5

მუხლის

საფუძველზე,

მიღებული

იქნა

გადაწყვეტილება
შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები იურიდიული დეპარტამენტის
დებულებაში:
1. შევიდეს ცვლილება დებულების სათაურში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით - ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

იურიდიული

დეპარტამენტის დებულება“;
2. შევიდეს ცვლილება დებულების პირველი მუხლის პირველ პუნქტში და იგი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - ,,1. საჯარო სამართლის იურიდიული
პირი

-

ივანე

უნივერსიტეტის

ჯავახიშვილის
(ტექსტში

სახელობის

შემდგომ

-

თბილისის

სახელმწიფო

,,უნივერსიტეტი“)

იურიდიული

დეპარტამენტი

(ტექსტში

შემდგომ

-

,,დეპარტამენტი“)

წარმოადგენს

უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს.“;
3. შევიდეს ცვლილება დებულების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტში და იგი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - ,,2. დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში
ხელმძღვანელობს

საქართველოს

კანონმდებლობით

და

წინამდებარე

დებულებით.“;
4. შევიდეს ცვლილება დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტში და იგი
ჩამოყალიბდეს

შემდეგი

რედაქციით

კომპეტენციის

ფარგლებში

ასრულებს

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის

-

,,3.

დეპარტამენტი

უნივერსიტეტის

მიერ

თავისი

რექტორისა

კანომდებლობის

და

საფუძველზე

დაკისრებულ მოვალეობებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.“;
5. შევიდეს ცვლილება დებულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“
ქვეპუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - ,,ა) უნივერსიტეტის
სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებაში თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში

მონაწილეობის

მიღება

და

საჭიროების

შემთხვევაში

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათი წარდგენის პროცედურათა
ხელშეწყობა;“;
6. შევიდეს ცვლილება დებულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“
ქვეპუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - ,,გ) თავისი
კომპეტენციის

ფარგლებში

უნივერსიტეტისა

და

სხვა

ორგანოთა,

ორგანიზაციათა და დაწესებულებათა მიერ შემუშავებულ და წარმოდგენილ
სამართლებრივი აქტების პროექტებზე დასკვნების მომზადება;“;
7. შევიდეს ცვლილება დებულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე“
ქვეპუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - ,,ე) უნივერსიტეტის
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების უპირატესი
იურიდიული

ძალის

მქონე

ნორმატიულ

აქტებთან

შესაბამისობის

უზრუნველყოფა;“;
8. შევიდეს ცვლილება დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტში
და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - ,,ბ) თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში მომზადოს დასკვნები უნივერსიტეტისა და სხვა ორგანოთა,

ორგანიზაციათა და დაწესებულებათა მიერ შემუშავებულ და წარმოდგენილ
სამართლებრივი აქტების პროექტებთან დაკავშირებით;“;
9. შევიდეს ცვლილება დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტში და იგი
ჩამოყალიბდეს
თანამდებობაზე

შემდეგი

რედაქციით

ნიშნავს

და

-

,,2.

დეპარტამენტის

ათავისუფლებს

უფროსს

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელი.“
10. შევიდეს დამატება დებულებაში და დებულების მე-3 მუხლს მე-2 პუნქტის
შემდგომ

დაემატოს

შემდეგი

შინაარსის

მქონე

მე-21 პუნქტი

-

,,21.

დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს მოადგილე, რომლის კურაციის სფეროში შედის
უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის სფეროში
დეპარტამენტის

ფუნქციების

კანონმდებლობასთან

შესაბამისობით

განხორციელების უზრუნველყოფა.“;
11. შევიდეს დამატება დებულებაში და დებულების მე-3 მუხლს მე-21 პუნქტის
შემდგომ

დაემატოს

შემდეგი

შინაარსის

მქონე

მე-22 პუნქტი

-

,,22.

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესა და თანამშრომლებს თანამდებობებზე
ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
დეპარტამენტის უფროსის წარდგინებით.“;
12. შევიდეს დამატება დებულებაში და დებულების მე-3 მუხლს მე-22 პუნქტის
შემდგომ

დაემატოს

შემდეგი

შინაარსის

მქონე

მე-23 პუნქტი

-

,,23.

დეპარტამენტის უფროსის დროებით არყოფნის (შვებულება, მივლინება,
ავადმყოფობა, დროებით - 2 დღეზე მეტი ვადით არყოფნა), აგრეთვე
დეპარტამენტის

უფროსის

დავალების

შემთხვევაში,

მის

მოვალეობას

ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.“;
13. შევიდეს ცვლილება დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ნ“ ქვეპუნქტში
და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
დებულებით,
სამართლებრივი

უნივერსიტეტის
აქტებითა

- ,,ნ) ახორციელებს ამ

ინდივიდუალური
და

საქართველოს

ადმინისტრაციულკანონმდებლობით

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.“;
14. შევიდეს ცვლილება დებულების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტში და იგი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - ,,4. უნივერსიტეტის საშტატო განრიგით

დეპარტამენტისათვის

განსაზღვრული

თანამდებობებია:

დეპარტამენტის

უფროსი, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, დეპარტამენტის მთავარი
სპეციალისტი, დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი.“;
15. შევიდეს დამატება დებულებაში და დებულების მე-3 მუხლის შემდგომ
დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე მე-31 პუნქტი ,,მუხლი 31. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
,,დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:
ა) ხელს უწყობს დეპარტამენტის უფროსს მასზე დაკისრებული მოვალეობების
განხორციელების დაგეგმვა-კოორდინაციაში და ორგანიზაციაში;
ბ) მონაწილეობს დეპარტამენტში შემოსული მასალების განაწილებაში;
გ)

ახორციელებს

უნივერსიტეტის

მმართველობის

სფეროში

მოქმედი

საკანონმდებლო ბაზის შესწავლასა და ანალიზს, მისი სრულყოფის თაობაზე
წინადადებებისა და შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას;
დ)

ახორციელებს

უნივერსიტეტის

სტრუქტურული

ერთეულებისათვის

სამსახურებრივი საკითხების შესახებ იურიდიული კონსულტაციის გაწევას;
ე) უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის
სფეროში

დეპარტამენტის

ფუნქციების

კანონმდებლობასთან

შესაბამისობით

განხორციელებას;
ვ) დეპარტამენტის უფროსის დროებით არყოფნის, აგრეთვე დეპარტამენტის
უფროსის დავალების შემთხვევაში, ახორციელებს უნივერსიტეტში/დეპარტამენტში
მომზადებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების პროექტების ვიზირებას;
ზ) დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით ასრულებს ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის, რექტორის, დეპარტამენტის უფროსის უშუალო დავალებებს;
თ)

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის,

რექტორის,

დეპარტამენტის

დავალებებით ახორციელებს სხვა უფლებამოვალეობებს.“

უფროსის

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #34, დანართი 4.
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1.

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში უნივერსიტეტი)

სამეცნიერო

კვლევებისა

და

განვითარების

დეპარტამენტი

(შემდგომში

-

დეპარტამენტი) წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს.
2.

დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით და წინამდებარე დებულებით.

3.

დეპარტამენტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორისა
და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე, ასრულებს კანონით გათვალისწინებულ, რექტორის და
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ კანონის საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.

მუხლი 2. დეპარტამენტის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები
1.

დეპარტამენტის დანიშნულებაა, უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად,
ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის გავლენის გაფართოებას სამეცნიერო-კვლევით სფეროში, სამეცნიერო
კარიერის პრესტიჟის ამაღლებას, ახალგაზრდა თაობისათვის მეცნიერების პოპულარიზაციას,
უცხოურ უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო ცენტრებთან კავშირის დამყარებას და არსებული
კავშირების განვითარებას, ახალი სამეცნიერო კონტაქტების ჩამოყალიბებას.

2.

დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანებია:
ა) უნივერსიტეტში

ფუნდამენტური,

გამოყენებითი

და

ინოვაციური

სამეცნიერო-კვლევითი

პრიორიტეტების განსაზღვრის ორგანიზება;
ბ) ინოვაციურ

ცოდნაზე,

ხარისხზე

და

შედეგზე

ორიენტირებული

სამეცნიერო

კვლევების

განხორციელების, სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო პროცესის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
გ) უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანალიზი, ყოველწლიური
სამეცნიერო ანგარიშის მომზადება და წარდგენა უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისთვის;
დ) საჭიროების

შემთხვევაში

სამეცნიერო-კვლევითი

პროექტების

შეფასების

საუნივერსიტეტო

მუშაობის

პრინციპების

საექსპერტო საქმიანობის ორგანიზება;
ე) დონორი

ორგანიზაციების

(ფონდები,

კომპანიები

და

ა.შ.)

და

პრიორიტეტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე განთავსება;
პერმანენტულად
უნივერსიტეტის

ახალი

საგრანტო

პერსონალისთვის

კონკურსების
საკონსულტაციო

შესახებ

ინფორმაციის

მომსახურება

საგრანტო

მოძიება

და

პროექტების

მომზადება-განხორციელებისთვის;
ვ) უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სახელმწიფო და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების
მუშაობის სპეციფიკის, საკონკურსო პირობების გაცნობა და პროექტების მართვის საკითხებში
კონსულტაციებისა და ტრენინგების ჩატარება;
ზ) მეცნიერების მართვის საკითხებში კონსულტაციების და ტრენინგების ორგანიზება;
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თ) სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისა და ინოვაციური პროექტების განხორციელების მიზნით
საქმიანი

კონტაქტების

დამყარება

არასაუნივერსიტეტო

უცხოურ

ცენტრებთან,

უნივერსიტეტებთან, სამთავრობო დაწესებულებებთან, ბიზნეს-სექტორთან; კვლევების შედეგების
კომერციალიზაციის და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის საჭირო ღონისძიებების
უზრუნველყოფა;
ი) საუნივერსიტეტო ინტერდისციპლინური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების, ტექნოპარკების,
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების კონცეფციის შემუშავება, რეკომენდაციების მომზადება და
უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისთვის წარდგენა;
კ) ელექტრონული საბიბლიოთეკო რესურსების საერთაშორისო ქსელში უნივერსიტეტის ჩართვის
ორგანიზება;
ლ) მსოფლიოს

წამყვან

ახალგაზრდა

უნივერსიტეტებთან

სპეციალისტების

და

პროფესიული

სამეცნიერო
ზრდის,

ცენტრებთან

პარტნიორობით
მხარდაჭერის

მეცნიერ-მკვლევართა

პროგრამების ხელშეწყობა-განხორციელება (სტაჟირება, სწავლება, ერთობლივი სამეცნიერო
კვლევები, სხვადასხვა დარგის გამოჩენილი მეცნიერების მოწვევა ლექცია-სემინარების ჩატარების
მიზნით და ა.შ.)
მ) უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სკოლა-სემინარების, საზაფხულო
სკოლების ორგანიზების ხელშეწყობა/უზრუნველყოფა;
3.

დეპარტამენტის ფუნქციებია:
ა) დეპარტამენტის

კომპეტენციის

ფარგლებში

საუნივერსიტეტო

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობისა და საფაკულტეტო სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურების
მუშაობის კოორდინაცია;
ბ) უნივერსიტეტში წარდგენილი/მიმდინარე/შესრულებული პროექტების, მათ შორის საგრანტო
პროექტების რეგისტრაცია და შესრულების მონიტორინგი;
გ) სამეცნიერო ფონდებთან, დონორ ორგანიზაციებთან, საპატენტო ორგანოებთან ურთიერთობის
კოორდინაცია;
დ) დეპარტამენტის

კომპეტენციის

ფარგლებში

საქართველოს

განათლებისა

და

მეცნიერების

სამინისტროსთან, ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან, სხვა სამთავრობო და არასამთავრობო
დაწესებულებებთან ურთიერთობა;
ე) უნივერსიტეტის პერსონალისთვის საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა სამეცნიერო
ფონდების მოძიების, საგრანტო პროექტების მომზადების, პატენტების შექმნისა და საავტორო
უფლებების დაცვის მიზნით;
ვ) სათანადო ანალიზის საფუძველზე უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისთვის რეკომენდაციების
მომზადება უნივერსიტეტის ბიუჯეტში სამეცნიერო კვლევების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი
სახსრების სავარაუდო განაწილების შესახებ;
ზ) სხვა ქართულ და უცხოურ უნივერსიტეტებთან, არასაუნივერსიტეტო სამეცნიერო ცენტრებთან
განვითარებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
თ) საფაკულტეტო ადმინისტრაციიდან, საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურებიდან,
სხვა საუნივერსიტეტო სამსახურებიდან სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული
ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვა (მათ შორის უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული
სამეცნიერო შინაარსის მივლინებათა, მიმდინარე საგრანტო პროექტების შესახებ ინფორმაცია და
სხვა);
ი) საუნივერსიტეტო-საფაკულტეტო
ლაბორატორია)

სტრუქტურული

ჩამოყალიბებისას

საინიციატივო

ერთეულების
ჯგუფის

პროგრამის/პროექტის განხილვა დასკვნის მომზადების მიზნით;
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(ინსტიტუტი,
მიერ

ცენტრი,

წარმოდგენილი

კ) დეპარტამენტის

საქმიანობის

წლიური

ანგარიშის

წარდგენა

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელისათვის;
ლ) ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის
ანალიზი აკადემიური პერსონალის თვითშეფასების კითხვარის საფუძველზე;
მ) საჭიროების

შემთხვევაში

დოქტორანტურის

სტუდენტთა

სტატიების

საერთაშორისო

რეცენზირების უზრუნველყოფა.
მუხლი 3. დეპარტამენტის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა.
1.

დეპარტამენტი წარმოადგენს უნივერსიტეტის ორგანიზაციულ-სტრუქტურულ რგოლს, რომლის
სტრუქტურა ითვალისწინებს: დეპარტამენტის უფროსს, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს,
მთავარ სპეციალისტს და უფროს სპეციალისტს.

2.

დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი.

უფროსს

თანამდებობაზე

დეპარტამენტის

ნიშნავს

უფროსის

არყოფნის

და

ათავისუფლებს

შემთხვევაში

ადმინისტრაციის

(შვებულება,

მივლინება,

ავადმყოფობა) მის მოვალეობას ასრულებს უფროსის მოადგილე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან
შეთანხმებით.
3.

დეპარტამენტის უფროსი:
ა)

უძღვება დეპარტამენტის ფუნქციონირებას უნივერსიტეტის წესდებისა და დეპარტამენტის
დებულების შესაბამისად;

ბ) ანაწილებს

მოვალეობებს

დეპარტამენტის

თანამშრომლებს

შორის

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციის შესაბამისად, აძლევს მათ
მითითებებსა და დავალებებს;
გ) ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების შემუშავებას და
მათ შესრულებას;
დ) დეპარტამენტის თანამშრომელთა დისციპლინური (ან სხვა სახის) გადაცდომისას, უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მიმართავს სათანადო ღონისძიებების გატარების მიზნით;
ე) წარმოადგენს დეპარტამენტს უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებთან, ფაკულტეტებთან და სხვა
სამსახურებთან, ხოლო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში – უნივერსიტეტს მესამე პირებთან
ურთიერთობებისას;
ვ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და
ამოცანების შესრულების მიზნით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში.

მუხლი 4. რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
დეპარტამენტის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

მუხლი 5. დებულებაში ცვლილებების შეტანის წესი.
დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
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ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

kulturis da sportis departamentis debuleba
muxli 1. zogadi debulebani
1.

ssip

-

ivane

universitetis
departamenti

javaxiSvilis

(SemdgomSi
(SemdgomSi

–
-

saxelobis

universiteti)
departamenti)

Tbilisis

saxelmwifo

kulturis

da

warmoadgens

sportis

universitetis

damxmare struqturul erTeuls.

2. departamenti Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos kanonebiT,
kanonqvemdebare

normatiuli

aqtebiT,

universitetis

wesdebiT

da

winamdebare debulebiT.

3.

departamenti

universitetis
asrulebs

Tavisi

kompetenciis

reqtorisa

kanoniT

da

farglebSi

administraciis

gaTvaliswinebul,

angariSvaldebulia

xelmZRvanelis

reqtoris

da

winaSe,

administraciis

xelmZRvanelis mier kanonis safuZvelze dakisrebul movaleobebs.

muxli 2. departamentis saqmianobis sfero, ZiriTadi amocanebi da funqciebi
1. departamenti xelmZRvanelobs da axorcielebs universitetSi kulturisa
da sportis sferosTan dakavSirebul sauniversiteto saqmianobas.

2. departamentis funqciebi da amocanebia:
a) universitetSi kulturul - SemoqmedebiTi, saswavlo
mravalspeqtriani

saqmianoba,

sauniversiteto

– saxelovnebo

SemoqmedebiTi

moRvaweobis

popularizacia da amasTan dakavSirebuli ganviTarebis erTiani kulturuli
politikis SemuSaveba;

b) studentebisa da personalis SemoqmedebiT saqmianobaSi Cabmaze zrunva
maTi

niWisa da survilis gaTvaliswinebiT;

g) Tanamedrove moTxovnaTa Sesabamisi SemoqmedebiTi kontaqtebis damyareba,
universitetis

studentebis

harmoniuli

ganviTarebisa

da

saxelovnebo

sivrceSi maTi mozidvis xelSewyobis mizniT;
d) universitetis sxvadasxva erovnebis studentebis CarTva kulturul
RonisZiebebSi;
e)

saqarTveloSi

qarTuli

xalxuri

folkloris

SenarCunebaze,

ganmtkicebasa da popularizaciaze zrunva;
v) sauniversiteto sportis ganviTareba, sportis popularizacia, sportuli
RonisZiebebis,

universiadebis

organizeba

student-axalgazrdobasa

da

TanamSromlebSi cxovrebis jansaRi wesis dasamkvidreblad;
z)

sportul

RonisZiebebSi

student-sportsmenTa

mozidva

da

niWieri

studentebis gamovlena, maTTvis xelSewyoba msoflio da qveynis masStabiT
universiadebSi monawileobis misaRebad universitetis saxeliT.
T)

gamajansaRebeli

da

sportuli

RonisZiebebis

momzadeba,

sportuli

bazebisa da inventaris mowesrigeba;
i) universitetis prioritetuli sportis saxeobis, kalaTburTis gundis
saqmianobisaTvis xelSewyoba;
k) maRalkvalificiuri sportsmenebisaTvis sponsorebis moZieba da maTTvis
maqsimaluri xelSewyoba.
muxli 3. departamentis struqtura da xelmZRvaneloba

1. departamenti warmoadgens universitetis organizaciul - struqturul
rgols, romelsac xelmZRvanelobs departamentis ufrosi.
2. departamentis ufrosi:
a) xelmZRvanelobs da warmarTavs departamentis saqmianobas;
b)

warmoadgens

ganxorcielebisas

departaments
da

dakisrebuli

pasuxismgebelia

funqciebisa da amocanebis Sesrulebaze;

ufleba

-

movaleobebis

departamentze

dakisrebuli

g)

anawilebs

movaleobebs

administraciis

departamentis

xelmZRvanelis

mier

TanamSromlebs

damtkicebuli

Soris,

Tanamdebobrivi

instruqciis Sesabamisad, aZlevs maT miTiTebebsa da davalebebs;
d)

axorcielebs

am

debulebiT,

universitetis

administraciul

-

samarTlebrivi aqtebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvrul
sxva funqciebsa da davalebebs Tavisi kompetenciis farglebSi.
3.

departementis

administraciis

ufross

Tanamdebobaze

xelmZRvaneli.

ufrosis

niSnavs

da

aryofnis

aTavisuflebs

SemTxvevaSi

mis

movaleobebs asrulebs sportis ganyofilebis ufrosi
4.

departementis

departementis

saStato

ufrosi,

ganrigiT

sportis

gansazRvruli

ganyofilebis

Tanamdebobebia:

ufrosi,

kulturis

ganyofilebis ufrosi, ufrosi specialisti
5.

departementis

struqturaSi

Sedis

sxvadasxva

sportuli

saxeobis

gundebi da klubebi, romelTa Semadgenloba mtkicdeba da naxldeba calke
individualuri

administraciul-samarTlebrivi

aqtiT

departementis

werilobiTi wardginebis safuZvelze.
6. departementis struqturaSi Sedis sxvadasxva mimarTulebis musikaluri
ansamblebi da SemoqmedebiTi jgufebi, romelTa wevrebis Semadgenloba
mtkicdeba

da

naxldeba

calke

individualuri

administraciul-

samarTlebrivi aqtiT departementis werilobiTi wardginebis safuZvelze.
7.

spotruli

gundebis,

klubebis,

musikaluri

ansamblebisa

da

SemoqmedebiTi jgufebis saqmianobis dafinanseba xorcieldeba ssip – ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis biujetis
Sesabamisi

muxlidan

(muxlebidan)

moqmedi

kanonmdeblobiT

dadgenili

wesiT.
8.

spotruli

SemoqmedebiTi

gundebis,
jgufebis

klubebis,

musikaluri

ansamblebisa

wevrebTan/SemadgemlobasTan

da

Sesabamisi

kontraqtebis gaformebis uzrunvelyofas axdens universitetis personalis

marTvis departamenti

universitetis kulturis da sportis departementis

werilobiTi wardginebis safuZvelze.

muxli 4. departementis reorganizacia da likvidacia
departamentis reorganizacia an likvidacia xorcieldeba saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

muxli 5. debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis wesi
debulebaSi

cvlilebebisa

da

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

damatebebis

Setana

xorcieldeba
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
personalis marTvis departamentis debuleba

muxli 1. zogadi debulebani

1.

ssip

_

(SemdgomSi

ivane
–

javaxiSvilis

universiteti)

saxelobis
personalis

Tbilisis
marTvis

saxelmwifo

universitetis

departamenti

(SemdgomSi

-

departamenti) warmoadgens universitetis damxmare struqturul erTeuls.
2.departamenti

Tavis

saqmianobaSi

kanonqvemdebare

normatiuli

aqtebiT,

xelmZRvanelobs
universitetis

saqarTvelos
wesdebiT

da

kanonebiT,
winamdebare

debulebiT.
3. departamenti Tavisi kompetenciis farglebSi angariSvaldebulia universitetis
reqtorisa

da

administraciis

gaTvaliswinebul,

reqtoris

da

xelmZRvanelis
administraciis

winaSe,

asrulebs

xelmZRvanelis

kanoniT

mier

kanonis

safuZvelze dakisrebul movaleobebs.

muxli 2. departamentis saqmianobis sfero, ZiriTadi amocanebi da funqciebi.
1. departamentis ZiriTadi saqmianobis sferoa universitetis personalis marTvasTan
dakavSirebuli samuSaoebis organizeba, koordinacia, kontroli da realizacia.
2.Ddepartamentis amocanebia:
a) personalis (adamianuri resursis) marTvasTan da optimalur gamoyenebasTan
dakavSirebul
departamentebis

taqtikur

da

strategiul

xelmZRvanelebTan

momzadeba da wardgena.

sakiTxebze

konsultaciebis

fakultetebis

safuZvelze

da

daskvnebis

b) personalis marTvis problemebis Tanmimdevruli gadawyvetisaTvis aucilebeli
winapirobebis

Seqmna,

Tanamedrove

meTodologiuri

midgomebisa

da

principebis

Semecnebis safuZvelze.
g) personalis mozidvisa da SerCevis procedurebis organizebaSi monawileoba,
universitetis

saWiroebidan

gamomdinare,

damxmare

personalze

moTxovnis

gansazRvra.
d)

universitetSi

moqmedi

Sromis

anazRaurebis,

materialuri

waxalisebis

sistemebis gaanalizeba da Sefaseba.
e)

SromiTi

urTierTobebis

konfliqtebis

Sefaseba,

monawile

mxareebis

molaparakebebisa

da

interesebSi
garigebebis

garkveva,
xasiaTis

SesaZlo
Seswavla,

dasaqmebulTa urTierTobebis araformaluri mxareebis Seswavla.
v)

personalis

Tanamedrove

sainformacio

da

saaRricxvo

sistemebis

gacnoba,

sainformacio teqnologiebis gamoyenebiT personalis marTvis erTiani sistemebis
danergva da srulyofa.
3. departamentis funqciebia:
a) yvela kategoriis personalis (akademiuri, administraciuli, damxmare) samuSaoze
miRebis, gaTavisuflebis, sxva Tanamdebobaze gadayvanis, materialuri waxalisebis,
disciplinuri pasuxismgeblobis dakisrebisaTvis da a.S. saWiro dokumentaciis
mowesrigeba da wardgena administraciis xelmZRvanelisaTvis;
b) personalis piradi saqmeebis warmoeba, mowesrigeba, Senaxva dadgenili wesis
Sesabamisad;
g)

Semosuli

organizacia,

korespondenciis
xelmosawerad

ganxilva

warsadgeni

da

adresatisaTvis

dokumentebis

misi

wardgenis

gaformebis

sisworis

kontroli.
d)

universitetSi

dasaqmebuli

personalis

Sesaxeb

statistikuri

angariSebis

Sedgena da Sesabamisi struqturebisadmi miwodeba dadgenili formebisa da wesis
Sesabamisad.
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v)

sapensio

asakis

TanamSromlebze

pensiis

daniSvnisaTvis

saWiro

sabuTebis

momzadeba da wardgena daniSnulebis mixedviT.
v)

leqcia-seminarebis,

mimdinareobaze

praqtikuli

monitoringis

da

ganxorcieleba

laboratoriuli
fakultetebis

mier

mecadineobebis
damtkicebuli

saswavlo cxrilebis mixedviT.
z)

personalis

monitoringis

samuSaoze

gamocxadebisa

ganxorcieleba

Tsu

da

samuSao

Sinaganawesisa

adgilidan
da

gasvlis

disciplinuri

pasuxismgeblobis normebis Sesabamisad.
T) konsultaciebisa da meToduri daxmarebis gaweva universitetis struqturuli
erTeulebisaTvis departamentis kompetenciis farglebSi.
muxli 3. departamentis struqtura da xelmZRvaneloba.
1.

departamenti

warmoadgens

universitetis

organizaciul-struqturul

rgols,

romelsac xelmZRvanelobs departamentis ufrosi.
2. departamentis ufross Tsu-is reqtorTan SeTanxmebiT Tanamdebobaze niSnavs da
aTavisuflebs
SemTxvevaSi

administraciis
mis

movaleobas

xelmZRvaneli.
asrulebs

departamentis
erT-erTi

ufrosis

aryofnis

ganyofilebis

ufrosi

administraciis xelmZRvanelTan SeTanxmebiT.
3. departamentis ufrosi:
a) warmarTavs departamentis saqmianobas.
b) warmoadgens departaments dakisrebuli ufleba-movaleobebis ganxorcielebisas
da

pasuxismgebelia

departamentze

dakisrebuli

funqciebisa

da

amocanebis

Sesrulebaze.
g) anawilebs movaleobebs departamentis TanamSromlebs Soris, administraciis
xelmZRvanelis mier damtkicebuli Tanamdebobrivi instruqciis Sesabamisad, aZlevs
maT miTiTebebsa da davalebebs.
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d)

axdens

departamentSi

momzadebuli

administraciul-samarTlebrivi

proeqtebis vizirebas, Tavisi kompetenciis farglebSi

aqtebis

xels awers departamentSi

momzadebul dokumentebs an axorcielebs vizirebas.
e) administraciis xelmZRvanels warudgens yovelwliur angariSs departamentis
mier gaweuli saqmianobis Sesaxeb.
v) administraciis xelmZRvanels gansaxilvelad warudgens winadadebebs Sesabamisi
struqturuli

erTeulebis

xelmZRvanelebTan

konsultaciebis

safuZvelze

personalis daniSvnis, gadayvanis, gaTavisuflebis, waxalisebisa da disciplinuri
pasuxismgeblobis sakiTxebze.
z)

administraciis

xelmZRvanels

struqturis,

saStato

departamentis

TanamSromlebis

warudgens

erTeulebis

winadadebebs

raodenebis,

waxalisebis

an

muSaobis

disciplinuri

departamentis
organizaciis,

pasuxismgeblobis

dakisrebis Sesaxeb.
T) gamoiTxovs Tsu struqturuli erTeulebisagan departamentis muSaobisaTvis
saWiro informacias.
i)

axorcielebs

aqtebiTa

da

am

debulebiT,

saqarTvelos

universitetis

kanonmdeblobiT

administraciul-

gansazRvrul

sxva

samarTlebrivi
funqciebsa

da

davalebebs Tavisi kompetenciis farglebSi.
4.

departamenti

Sedgeba

ori

ganyofilebisagan:

personalis

marTvis

da

monitoringis ganyofilebebisagan.
5. personalis marTvis ganyofileba Sedgeba ganyofilebis ufrosis, mTavari da
ufrosi specialistebisagan.
6. personalis marTvis ganyofileba:
a) monawileobs universitetis akademiuri da administraciul-damxmare personalis
saStato

ganrigebis,

personalis

piradi

saqmeebis,

saxelfaso

sistemebis,

personalTan dakavSirebuli sxva sakiTxebis Seswavlasa da damuSavebaSi.
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b)

uzrunvelyofs

yvela

kategoriis

personalis

vakansiaze

daniSvnis,

sxva

Tanamdebobaze gadayvanis, waxalisebis, disciplinuri pasuxismgeblobis dakisrebis,
mivlinebis, Svebulebis, gaTavisuflebisaTvis saWiro dokumentaciis mowesrigebas,
Sesabamisi

brZanebis

proeqtis

momzadebas

da

wardgenas

administraciis

xelmZRvanelisaTvis;
g) ganixilavs Semosul korespondencias, amzadebs Sesabamis pasuxebs, saWiroebis
SemTxvevaSi administraciul-samarTlebrivi aqtebis proeqtebs.
d)

monawileobs

damxmare

personalis

SerCevis,

atestaciis

organizebisa

da

Catarebis procedurebSi.
e) swavlobs SromiTi urTierTobis monawile mxareebis interesebs, axdens SesaZlo
konfliqtebis Sefasebas, molaparakebebisa da garigebebis xasiaTis, dasaqmebulTa
urTierTobebis araformaluri mxareebis Seswavlas.
v)

awarmoebs

sapensio

asakis

TanamSromlebze

pensiis

daniSvnisaTvis

saWiro

sabuTebis momzadebas da wardgenas daniSnulebis mixedviT;
z)

axorcielebs

universitetSi

moqmedi

Sromis

anazRaurebis,

materialuri

waxalisebis sistemebis gaanalizeba-Sefasebas;

T)

Tsu

akademiuri

akontrolebs

sabWos

Sesabamisi

fakultetebidan

dadgenilebebis

warmodgenili

moTxovnis

saauditorio

safuZvelze,
datvirTvebis

Sesabamisobas profesorebTan gaformebuli SromiTi xelSekrulebis pirobebTan.
i) uzrunvelyofs saaRricxvo programaSi personalis saxelSekrulebo monacemebis,
maT Soris Sromis anazRaurebis Sesaxeb monacemebis Setanasa da kontrols.
k) koordinacias uwevs

Tsu-sa da sadazRvevo kompanias Soris janmrTelobis

dazRvevis programis farglebSi gaformebuli xelSekrulebis zogierTi pirobis
Sesrulebas:

akontrolebs da azustebs

Semadgenlobas,
dazRvevis

kompetenciis

damatebiT

farglebSi

pirobebTan

dazRveuli personalis raodenobas da
konsultacias

dakavSirebiT,

uwevs

Tsu

uzrunvelyofs

personals
informaciis

ganTavsebas Tsu veb-gverdze.
l)

amzadebs

universitetSi

dasaqmebuli

personalis

Sesaxeb

statistikur

angariSebs dadgenili formebisa da wesis Sesabamisad;
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m)

monawileobs

angariSis

umaRlesi

momzadebaSi,

saganmanaTleblo

axdens

adamianuri

dawesebulebebis

resursebis

nawilSi

TviTSefasebis
yvela

saWiro

masalis sistematizacias, analizs da awvdis xarisxis uzrunvelyofis samsaxurs.
n) departamentis kompetenciis farglebSi

monawileobs universitetSi Seqmnili

sxvadasxva komisiebis muSaobaSi.
o)

Tavisi

kompetenciis

farglebSi

axorcielebs

universitetis

personalis

momsaxurebas _ Semosul SekiTxvebze, winadadebebze, gancxadebebze pasuxis gacemisa
da konsultaciis gawevis saxiT;

p)uzrunvelyofs

Tsu

personalisaTvis

Tanamdebobisa

da

xelfasis

odenobis

damadasturebeli cnobebis momzadebas da gacemas.

7. monitoringis ganyofileba Sedgeba ganyofilebis ufrosis, mTavari da ufrosi
specialistebisagan.
8. monitoringis ganyofileba:
a) axorcielebs monitorings leqcia-seminarebis, praqtikuli da laboratoriuli
mecadineobebis

mimdinareobaze

fakultetebis

mier

damtkicebuli

saswavlo

cxrilebis mixedviT;
b) saswavlo wlis semestrebis mixedviT awarmoebs

fakultetebis mier saswavlo

cxrilebSi gawerili saauditorio saaTebis (mecadineobebis) Sedarebas saswavlo
procesis

marTvis

departamentSi

fakultetebis

mier

wardgenili

profesor-

maswavlebelTa saswavlo datvirTvis formebTan da saswavlo-samuSao gegmebTan.
g)

axorcielebs

gasvlis

personalis

monitorings

Tsu

samuSaoze

gamocxadebisa

Sinaganawesisa

da

da

samuSao

disciplinuri

adgilidan

pasuxismgeblobis

normebis Sesabamisad.
d)

samsaxurebrivi

movaleobis

Sesrulebis

procesSi,

saWiroebis

SemTxvevaSi,

TanamSromlisagan iTxovs zepir an werilobiT informacias.
e) werilobiT afiqsirebs Semowmebis procesSi gamovlenil darRvevebs;
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v) monitoringis

Sedegebs periodulad, werilobiTi angariSis saxiT waradgens

departamentis

xelmZRvanelTan

Tsu

Sinaganawesisa

da

disciplinuri

pasuxismgeblobis normebis Sesabamisad Semdgomi reagirebisaTvis.
muxli 4. departamentis reorganizacia da likvidacia.
departamentis

reorganizacia

an

likvidacia

xorcieldeba

saqarTvelos

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
muxli

5.

debulebaSi

cvlilebebisa da

cvlilebebisa da

damatebebis Setana

damatebebis Setanis wesi.

xorcieldeba

kanonmdeblobiT

debulebaSi
dadgenili

wesiT.
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ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
sagareo urTierTobaTa departamentis
debuleba
muxli 1. zogadi debulebani
1. iv javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis (SemdgomSi
–
universiteti)
sagareo
urTierTobaTa
departamenti
(SemdgomSi
departamenti) warmoadgens universitetis damxmare struqturul erTeuls.
2. departamenti Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos kanonebiT,
kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT, universitetis wesdebiT da winamdebare
debulebiT.
3.
departamenti
Tavisi
kompetenciis
farglebSi
angariSvaldebulia
universitetis reqtorisa da administraciis xelmZRvanelis winaSe, asrulebs
kanoniT gaTvaliswinebul, reqtoris da administraciis xelmZRvanelis mier
kanonis safuZvelze dakisrebul movaleobebs.
muxli 2. Ddepartamentis saqmianobis sfero, ZiriTadi amocanebi da funqciebi
1. departamentis ZiriTadi saqmianobis sfero da amocanaa universitetis
internacionalizaciis uzrunvelyofa, msoflios wamyvan universitetebTan
mWidro TanamSromlobis damyareba, studentebisa da profesor-maswavleblebis
saerTaSoriso
saganmanaTleblo
sivrceSi
integrirebis
xelSewyoba,
universitetis
srulfasovani
Cabma
boloniis
procesSi
da
misTvis
saerTaSoriso aRiarebis mopovebaze zrunva.
2. departamentis funqciebia:
a) partnioruli urTierTobebis damyareba msoflios wamyvan universitetebTan;
b) mniSvnelovan saerTaSoriso organizaciebSi, qselebsa
universitetis da/an misi calkeuli fakultetis gawevrianeba;
g) reqtorisa
organizeba;

da

administraciis

wevrebis

saqmiani

da

vizitebis

kavSirebSi
dagegmva-

d) studentTa da profesor-maswavlebelTa mobilobis xelSewyoba;
e) gacvliTi programebisaTvis kandidatebis SesarCevi konkursebis organizeba;
v) gacvliTi programebis farglebSi Camosuli an/da gagzavnili studentebisa
da profesorebis momsaxureba;

z) qarTvel studentTa momsaxureba, rCeva-rekomendaciis gaweva sazRvargareT
saswavleblad gamgzavrebasTan dakavSirebiT;
T) saswavlo-samecniero programebis Sesaxeb informaciis miReba-gavrceleba;
i)
partnior
universitetebTan
da
SesaZleblobebis reklamirebaze zrunva;
k)
universitetis
ucxoeTidan;

potenciuri

l) ucxoeli studentebisaTvis
pirobebis Seqmna;
m)
saqarTveloSi
akreditebul
organizaciebTan,
fondebTan,
urTierTTanamSromloba;

organizaciebTan

momxmareblebis
adekvaturi

(studentebis)

saswavlo

diplomatiur
sainformacio

universitetis

da

mozidva

sacxovrebeli

korpussa
da
centrebTan

ucxour
mWidro

n) saerTaSoriso proeqtebis moZieba da masSi universitetis CarTvaze zrunva;
o) partniori universitetebisa da samecniero dawesebulebebis delegaciebis
miReba-maspinZlobis organizeba;
p) universitetSi saerTaSoriso
RonisZiebebis organizeba;

konferenciebis,

seminarebisa

da

msgavsi

J) departamentis veb-gverdis sainformacio uzrunvelyofa;
r) korespondenciis warmoeba da sistematizacia;
muxli 3. departamentis struqtura da xelmZRvaneloba
1.
sagareo
urTierTobaTa
departamenti
warmoadgens
universitetis
organizaciul-struqturul rgols, romelsac xelmZRvanelobs departamentis
ufrosi.
2.
departamentis
ufross
Tanamdebobaze
niSnavs
da
aTavisuflebs
administraciis xelmZRvaneli. departamentis ufrosis aryofnis SemTxvevaSi mis
movaleobas asrulebs departamentis ufrosis moadgile.
3. departamentis ufrosi:
a) saerTo wesiT xelmZRvanelobs departamentis saqmianobas;
b) reqtorisa da administraciis warmomadgenlobiTi uflebamosilebis
miniWebis safuZvelze warmoadgens universitets ucxoeTSi samsaxureobrivi
movaleobis Sesrulebis dros;
g) adgens angariSs wliuri saqmianobis Sesaxeb;
d) moqmedebs departamentis saxeliT da warmoadgens departaments mesame
pirebTan urTierTobebSi gansazRvruoli uflebamosilebebis farglebSi;

e) administraciis xelmZRvanels warudgens kontraqtiT mosawvev sxvadasxva
mimarTulebis
TanamSromelTa
kandidaturebs
saqmis
specifikis
gaTvaliswinebiT.
v) departamentis kompetenciiT gankuTvnil sakiTxebze amzadebs winadadebebs da
warudgens xelmZRvanelobas dadgenili wesiT gadawyvetilebebis misaRebad;
z) pasuxismgebelia departamentis saqmianobis sworad warmarTvaze, valdebulia
racionalurad
gaanawilos
Sesasrulebeli
samuSao
da
gaakontrolos
Sesrulebuli samuSaos xarisxi;
T) departamentis TanamSromlis mier disciplinuri gadacdomis Cadenis
SemTxvevaSi,
administraciis
xelmZRvanels
warudgens
winadadebebs
disciplinuri pasuxismgeblobis RonisZiebebis dakisrebis Taobaze;
i) anawilebs movaleobebs departamentis TanamSromlebs Soris, administraciis
xelmZRvanelis mier damtkicebuli Tanamdebobrivi instruqciis Sesabamisad
aZlevs maT miTiTebebsa da davalebebs
k) axorcielebs winamdebare debulebiT, universitetis administraciulsamarTlebrivi aqtebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvrul sxva
funqciebsa da davalebebs Tavisi kompetenciis farglebSi.
4.
departamentis
saStato
ganrigiT
gaTvaliswinebuli
Tanamdebobebia:
departamentis ufrosi, ufrosis moadgile, mTavari specialisti, ufrosi
specialisti

muxli 4. departamentis reorganizacia da likvidacia
departamentis reorganizacia an
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

likvidacia

xorcieldeba

saqarTvelos

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

