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დანართი №2 

 

 

ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა სსიპ 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 231187168 

 

დაწესებულება ახორციელებს 

I საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს  

II საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს  

III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს კი 

IV საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს კი 

V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს კი 

სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს (მხოლოდ 

საზოგადოებრივი კოლეჯის შემთხვევაში) 

კი 

 

პროგრამის დამატების სურვილი (კი/არა)  

 

ინფორმაცია დაწესებულების ავტორიზაციის/ლიცენზიის/პროფესიული პროგრამების 

განხორციელების უფლების მოპოვების (უმაღლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

შემთხვევაში) შესახებ  

გადაწყვეტილების ნომერი №118 

თარიღი  2011 წლის 4 აგვისტო 

ავტორიზაციის ვადა 2012-2013 წლიდან 5 წლის ვადით 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თელავი 

მისამართი ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა №1 

საფოსტო ინდექსი 2200 

დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tesau.edu.ge; 

დაწესებულების ელ-ფოსტა info@tesau.edu.ge 

ტელეფონი/ფაქსი 0350 272401 / 0350 273264 

დაწესებულების ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი ავთანდილ ღელაღუტაშვილი 

ტელეფონი/ფაქსი 0350 272401 / 0350 273264 

ელ-ფოსტა rector@tesau.edu.ge;  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი შალვა ჭკადუა 

ტელეფონი/ფაქსი 0350 27 59 82 / 599 323810 

ელ-ფოსტა shalvatch@yahoo.com ; 

quality@tesau.edu.ge;   

 

 

 

 

mailto:rector@tesau.edu.ge
mailto:shalvatch@yahoo.com
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ავტორიზაციის სტანდარტები 

1. საგანმანათლებლო პროგრამები 

1.1 დაწესებულების უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დამტკიცებულ თითოეულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში განსაზღვრულია პროგრამის მიზნები, მოცულობა, სწავლის შედეგები, მეთოდოლოგია და 

შესაბამისი კვალიფიკაცია. პროგრამა შედგენილია პროფესიული განათლების კრედიტების სისტემის 

შესაბამისად, აქვს თანმიმდევრული სტრუქტურა, პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების მოქმედი 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სისტემა, შესაბამისი სასწავლო კურსების პროგრამები 

(სილაბუსები) 

აღწერა:  საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა ერთგვაროვანია; იგი შეიცავს: 

ა) პროგრამის სახელწოდებას; 

ბ) მისანიჭებელ კვალიფიკაციას; 

გ) პროგრამის მოცულობას კრედიტებით; 

დ) სწავლების ენას; 

ე)საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების 

გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე; 

ვ) პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას; 

ზ) სწავლის შედეგებს; 

თ) სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდებს; 

ი) სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემას; 

კ) სასწავლო გეგმას/სწავლების ორგანიზების თავისებურებების მითითებით; 

ლ)სასწავლო კურსების/სილაბუსების მიხედვით საკონტაქტო და არასააუდიტორიო საათების 

განაწილების სქემას; 

მ)საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულის კვალიფიკაციის დახასიათებას დარგობრივი და 

ზოგადი კომპეტენციების 6 ჯგუფის შესაბამისად; 

ნ) სასწავლო კურსების ანოტაციებს. 

პროგრამებს თან ახლავს: 

ა) სასწავლო კურსების გეგმები (სილაბუსები); 

ბ)ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და 

მატერიალური რესურსის შესახებ; 

გ)პროგრამის დამტკიცების აქტი. 

საგანმანათლებლო პროგრამები შემუშავებულია და დამტკიცებული იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების ინსტრუქციის შესაბამისად. 
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პროგრამების ჩამონათვალი რომლის განხორციელების უფლებაც აქვს დაწესებულებას 
№ საგანმანათლებლ

ო პროგრამის 

დასახელება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის 

მითითებით 

კრედიტებ

ის 

რაოდენობა 

პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/ 

აკრედიტებული) 

1. კბილის 

ტექნიკოსი 

 

კბილის ტექნიკოსის  IV 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 090251 

60 IV საფეხური აკრედიტებული 

№324, 18.11.2011 

2.  კბილის 

ტექნიკოსი    

 

კბილის ტექნიკოსის V 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 090251 

60 V საფეხური აკრედიტებული 

№325, 18.11.2011 

3.  ფარმაცევტის 

თანაშემწე 

 

ფარმაცევტის თანაშემწის 

V საფეხურის  

კვალიფიკაცია 090351 

120 V  საფეხური აკრედიტებული 

№326, 18.11.2011 

4.  მეტყევე (ტყის 

მჭრელი, 

ტაქსატორი),  

მეტყევის (IV საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია010551 

60 IV საფეხური აკრედიტირებული 

18. 11. 2011 #11 

5.  მეტყევე (ტყის 

მჭრელი, 

ტაქსატორი),  

მეტყევის (V) საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია010551 

60 V  საფეხური აკრედიტირებული 

18. 11. 2011 #11 

6.  ტანსაცმლის 

დიზაინი 

სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტის მეოთხე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 080360 

60 IV საფეხური აკრედიტირებული 

2011.18.11. #11 
გადაწყვეტილება#327 

7.  სამოსის 

დიზაინი 

 

სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტის მეხუთე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 080360 

60 V  საფეხური აკრედიტირებული 

2011.18.11. #11 

გადაწყვეტილება 

#328 
8.  ტექსტილის 

დიზაინი 

meoT 

  მეოთხე საფეხურის 

დეკორატიულ-

გამოყენებითი 

ქსოვილების 

სპეციალისტი 080359 

 

60 

IV საფეხური აკრედიტირებული 

2011.18.11. #11 
გადაწყვეტილება 

#329 

9.  ტექსტილის 

დიზაინი 

V საფეხურის 

დეკორატიულ-

გამოყენებითი 

ქსოვილების  

სპეციალისტი  080359 

60 V  საფეხური აკრედიტირებული 

2011.18.11. #11 

გადაწყვეტილება 
#330 

10.  თექის თექის  ხელოსნის III 

საფეხურის პროფესიული 

60 III საფეხური ავტორიზებული 
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ხელოსანი კვალიფიკაცია 080364 

11.  დეკორატიულ

-

გამოყენებითი 

ქსოვილები 

დეკორატიულ-

გამოყენებითი 

ქსოვილების  

სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 080359     

40 III საფეხური ავტორიზებული 

12.  სამოსის 

დიზაინი 

სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 080360 

 

40 III საფეხური ავტორიზებული 

 

სხვა საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი  ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამა;  

ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამა; მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო 

პროგრამა) 
№ საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება კრედიტების რაოდენობა 

 ქართული ენის საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

60 

   

 

 

 პროგრამების ჩამონათვალი, რომლის განხორციელების უფლების მოპოვებაც სურს დაწესებულებას 

  
№ საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

დასახელება 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის 

მითითებით 

კრედიტების 

რაოდენობა 

პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

პროგრამის 

სტატუსი 

(ავტორიზებული/ 

აკრედიტებული) 

      
      
დადასტურება  

 

 

1.2 დაწესებულებაში არსებობს საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი), რომელშიც 

მოცემულია ინფორმაცია დაწესებულების, მისანიჭებელი კვალიფიკაციების, შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების, სწავლის შედეგების, კრედიტებისა და შეფასების წესების 

შესახებ 

აღწერა უნივერსიტეტში შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა 

(კატალოგი), რომელიც მოიცავს პროფესიულ პროგრამებს შემდეგი ინფორმაციის 

მითითებით: 

• უნივერსიტეტის სახელწოდებას მისი სახის მითითებით;  

• უნივერსიტეტის შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციას; 

• პროფესიული პროგრამის დასახელებას; 

• პროფესიული განათლების საფეხურს; 

• საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპს; 
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• მისანიჭებელ კვალიფიკაციას; 

• სწავლის ხანგრძლივობას; 

• ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობას; 

•პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ მონაცემებს საკონტაქტო ინფორმაციის 

მითითებით; 

• პროფესიული პროგრამის მიზნებს; 

• პროფესიული პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს; 

• სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემას; 

• დასაქმების სფეროს. 

დადასტურება უნივერსიტეტის კატალოგით, რომლის ელექტრონული ვერსია დევს 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე  www.tesau.edu.ge 

 

 

1.3 საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროფესიულ კვალიფიკაციათა  

ჩარჩოსა და კონკრეტულ პროფესიულ სტანდარტებს 

აღწერა პროფესიული პროგრამების სწავლის შედეგები აღწერილია დარგობრივი და 

ზოგადი კომპეტენციებით პროფესიული განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა 

და ამ დროისათვის შემუშავებულ შესაბამის პროფესიულ სტანდარტებზე 

დაყრდნობით. თითოეული საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგები აღწერილია შემდეგი 6 კრიტერიუმის საფუძველზე: 

• ცოდნა და გაცნობიერება; 

• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 

• დასკვნის უნარი; 

• კომუნიკაციის უნარი; 

• სწავლის უნარი; 

• ღირებულებები. 

თითოეული პროგრამის სწავლის შედეგებში მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული, თუ რა 

ეცოდინება, რისი გაკეთება შეეძლება და რა ფასეულებებს შეიძენს სტუდენტი 

პროგრამის დასრულების შემდეგ. 

დადასტურება 1. საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე ფაკულტეტების მიხედვით;  

2. საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი),  რომელიც 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.    www.tesau.edu.ge                

 

 

1.4 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და 

შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები 

აღწერა უნივერსიტეტში შემუშავებულია თითოეულ პროფესიულ საფეხურზე სტუდენტის 

სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობისა და მიღებული 

განათლების აღიარების წესები, რომლებიც დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს 

მიერ და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. 

სტუდენტის სტატუსის მოპოვება და მობილობით მოძრაობა თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად.  

სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტა რეგულირდება უნივერსიტეტში 

არსებული წესის მიხედვით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

http://www.tesau.edu.ge/
http://www.tesau.edu.ge/
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სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის ბრძანების გამოცემის შემთხვევაში სტუდენტი 

დროულად იღებს უნივერსიტეტიდან თავის პირად საქმეში არსებულ ყველა 

დოკუმენტაციას. 

დადასტურება დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა 

საფეხურის სტუდენტთა სტატუსის მინიჭება, შეჩერება/შეწყვეტის, აღდგენისა და 

მობილობის წესით გადასვლის/გადმოსვლის/დაბრუნების შესახებ (ცვლილებები 

შეტანილია უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს სხდომაზე, ოქმი #13, 2013 წლის 3 

აპრილი). 

 

 

1.5 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების 

შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 

მექანიზმები 

აღწერა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში, 

უნივერსიტეტში შემუშავებულია შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი 

განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმი, შეცვლილი ან გაუქმებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტების აღიარებით.  

იმ შემთხვევაში, თუ უნივერსიტეტში ხორციელდება გაუქმებულ 

საგანმანათლებლო პროგრამასთან თავსებადი საგანმანათლებლო პროგრამა, 

სტუდენტს ექნება შეთავაზებული ამ პროგრამაზე სწავლის გაგრძელება; 

წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გაუქმებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

დარჩენილი კრედიტების ასათვისებლად სტუდენტს მიეცემა შესაძლებლობა 

გაიაროს დარჩენილი სასწავლო კურსები საქართველოს ერთ-ერთ უმაღლეს 

სასწავლებელში, რომელთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს 

თანამშრომლობის მემორანდუმი და რომელიც ახორციელებს გაუქმებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესატყვის საგანმანათლებლო პროგრამას. ყოველ 

ასეთ შემთხვევას უნივერსიტეტი აცნობებს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრს. 

დადასტურება დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა 

საფეხურის სტუდენტთა სტატუსის მინიჭება, შეჩერება/შეწყვეტის, აღდგენისა და 

მობილობის წესით გადასვლის/გადმოსვლის/დაბრუნების შესახებ (ცვლილებები 

შეტანილია უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს სხდომაზე, ოქმი #13, 2013 წლის 3 

აპრილი). 

 

 

1.6 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების 

სისტემა, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად 

აღწერა უნივერსიტეტში შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების 

შეფასების სისტემა, რომლის შედეგებსაც უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. მონიტორინგის შედეგად მიღებული მონაცემების 

საფუძველზე სამსახური შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებსა და სამოქმედო 

გეგმას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი სრულყოფისა და მათი 

განხორციელების ხარისხის ამაღლების მიზნით. 
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უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიულ 

განვითარების გეგმაში მოყვანილია პროგრამული შეფასების, დაგეგმვისა და 

კონტროლის მექანიზმი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

პროგრამული შეფასების მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

შემუშავებულია სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლების, დამსაქმებლებისა და 

კურსდამთავრებულების გამოკითხვის ფორმები, რათა დადგინდეს ამა თუ იმ 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ხარისხი, პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევადობა, სტუდენტის მიერ 

შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავების შესაძლებლობა და სხვა. 

ყოველი სემესტრის ბოლოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ მიმდინარეობს სტუდენტების მიერ ამა თუ იმ სასწავლო კურსში 

მიღებული შეფასებების ანალიზი, რათა დადგინდეს სასწავლო კურსის 

განხორციელების ხარისხი და სირთულე, თუ რამდენად შესაბამისადაა 

გადანაწილებული სტუდენტის დატვირთვა სასწავლო კურსის შესწავლისას და 

სხვა. 

დადასტურება 1. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სტრატეგიულ განვითარების გეგმა,  

    რომელიც დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ; 

2. სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლების, დამსაქმებლებისა და     

    კურსდამთავრებულების გამოკითხვის ფორმები და სტატისტიკა. 

 

 

13. მატერიალური რესურსი 

2.1 დაწესებულების საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვს მატერიალური რესურსი, რომელიც 

გამოიყენება დაწესებულების მიზნების რეალიზაციისათვის და შეესაბამება საგანმანათლებლო 

პროგრამას, მათ შორის: 

ა) ერთ მისამართზე შენობა-ნაგებობათა საერთო ფართი: 

დაწესებულების საერთო ფართის ოდენობა მისამართების მიხედვით: 

აღწერა  

მისამართი 1)  თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა #1, 2200,  

     14561,8 კვ.მ; 

2)  თელავი, თბილისის გზატკეცილი #26, 2200;  

     3705,5 კვ.მ;            

3) თელავი, ჭავჭავაძის მოედანი #3,  (სტომატოლოგიური  

პ/კლინიკა)  244,02კვ.მ;  2200; 

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 1) 532042052;    

2) 53/17/11/044; 

3) 532037081 

კვ.მ. 1) 14561,8;   2) 3705,5;  3) 244,02;          

(სულ: 18511, 32კვ.მ) 

დადასტურება ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან,  250012003353  (იჯარა 

49 წლით თელავის რაიონის გამგეობის 2006 წლის 1 

სექტემბრის სხდომის დადგენილება #129). 
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ბ) სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო ფართი 

აღწერა პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად უნივერსიტეტის კორპუსებში 

გამოყოფილია სასწავლო პროცესის გამართული მიმდინარეობისათვის სათანადო 

ინვენტარით აღჭურვილი აუდიტორიები, კაბინეტ-ლაბორატორიები და 

სახელოსნო. აგრეთვე გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულებები სხვადასხვა 

დაწესებულებებთან. 

დადასტურება უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ხელშეკრულებები. 

 

2.2 დაწესებულებაში არის საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის აუცილებელი გარემო: 

ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა, სველი წერტილები, ბუნებრივი განათების 

შესაძლებლობა და გათბობის საშუალებები 

აღწერა უნივერსიტეტში არის საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის 

აუცილებელი გარემო. უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტის ტერიტორიის 

დასუფთავება და კეთილმოწყობა, საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში კი – 

სახანძრო უსაფრთხოება და საევაკუაციო პირობები. გამართულად ფუნქციონირებს 

გათბობის, ვენტილაციის, კონდიცირების, განათების, წყალმომარაგების და 

კანალიზაციის სისტემები. კაბინეტ-ლაბორატორიები უზრუნველყოფილია 

ბუნებრივი განათებით და ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემით.   

დადასტურება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კორპუსების ფაქტიური მდგომარეობა.         

 

 

2.3 დაწესებულების ბიბლიოთეკის ფონდი (როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონულ მატარებლებზე 

არსებული) შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსების პროგრამებში (სილაბუსებში) 

მითითებულ ლიტერატურას 

აღწერა უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებში გათვალისწინებული სასწავლო 

კურსების სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ძირითადად შეესაბამება 

ბიბლიოთეკის როგორც ბეჭდურ, ისე ელექტრონულ მატარებლებზე არსებულ 

ფონდს, რომელიც აღრიცხულია ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის საინვენტარო 

ჟურნალებში, ასევე ლიტერატურის ელექტრონულ საძიებელში და ქაღალდის 

კატალოგში. ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში შედის 170 128 ეგზემპლარი, მათ 

შორის დარგობრივი ლიტერატურა (სახელმძღვანელოები), მხატვრული 

ლიტერატურა, რიდერები, სალექციო და სასემინარო კურსები, ელექტრონული 

წიგნები, ჟურნალ-გაზეთები, სამეცნიერო შრომები, მონოგრაფიები და სხვა 

მასალები, რომლებიც ხელმისაწვდომია სტუდენტთათვის და პროფესორ-

მასწავლებლებისათვის კვირაში 6 დღის განმავლობაში (48 საათი).   

უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ 

საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. კერძოდ: EBSCOHost, Eric, Medline; Cambridge 

University Journals; Encyclopaedia Britannica; Royal Society Journals Collection.   

დადასტურება 1. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფონდი;  

2. უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია; 

3. საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. 

 

2.4 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ასევე 

დაწესებულების მართვაში 

აღწერა უნივერსიტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება 
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საგანმანათლებლო საქმიანობაში და ასევე უნივერსიტეტის მართვაში. 

უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული კომპიუტერები გადანაწილებულია სასწავლო 

კომპიტერულ ცენტრებში, ბიბლიოთეკაში, დეკანატებში, დეპარტამენტებში, 

კაბინეტ-ლაბორატორიებში და მართვის ორგანოების კაბინეტებში. 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს  ვებგვერდი. კომპიუტერების პროგრამული 

უზრუნველყოფა ადეკვატურია საგანმანათლებლო და კვლევითი პროგრამების 

ეფექტურად განხორციელების მოთხოვნებისადმი. კომპიუტერები და ინტერნეტი 

ხელმისაწვდომია შეუზღუდავად. 

დადასტურება 1.აღნიშნული ტექნიკის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც 

ინახება უნივერსიტეტის საფინანსო სამსახურში; 

2. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. 

 

2.5 დაწესებულებაში მიმდინარეობს გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის აღრიცხვა 

აღწერა გამოცემული აქტების, შემოსული და გასული კორესპონდენციის რეგისტრაცია და 

აღრიცხვა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს კანცელარიაში. 

ყველა აღნიშნული დოკუმენტი ინახება დედანში. სამსახური მუშაობს დებულების 

შესაბამისად, რომელიც დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე 

2011 წლის 17 მარტს (ოქმი №7).  შემუშავებულია საქმის წარმოების წესი, რომელიც 

ვრცელდება დოკუმენტაციის ყველა სახეზე. კერძოდ: 

• სპეციალურ ჟურნალებში აღირიცხება თითოეული შემოსული და გასული 

კორესპონდენცია; 

• რეგისტრაციაში ტარდება ყველა გამოცემული აქტი, რომლებსაც მიმართულება 

ეძლევა უნივერსიტეტის რექტორის რეზოლუციის შესაბამისად; 

•  2010 წლიდან უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

მიერ გამოცემული ბრძანებები რეგისტრირდება ცალკე წიგნებში; 

• ბრძანებები, შემოსული და გასული კორესპონდენციები აღირიცხება 

კალენდარული წლების მიხედვით; 

• კანცელარიაში შემოსული ყველა დოკუმენტის გაცემა დასტურდება ადრესატის 

ხელმოწერით; 

• აქტები და ოფიციალური წერილები ფორმდება სპეციალურად შემუშავებულ 

ბლანკზე, რომელზეც მითითებულია უნივერსიტეტის დასახელება, მისამართი და 

საკონტაქტო ინფორმაცია; 

• რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებები ფორმდება 

სპეციალურ ბლანკზე. 

დადასტურება 1.კანცელარიის დებულება, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე; 

2. ბოლო ხუთი წლის მასალები, რომლებიც ინახება კანცელარიაში; 

3. არქივი, სადაც განთავსებულია ყველა დოკუმენტაცია 1972 წლიდან. 

 

2.6 დაწესებულებაში დაცულია პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტთა უსაფრთხოება და 

ჯანმრთელობა,  რისთვისაც არსებობს: 

ა) ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები და ხანძარსაწინააღმდეგო 

ინვენტარი 

კი 

ბ) თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული ევაკუაციის გეგმა 

კი 
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გ) სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები 

უნივერსიტეტში არსებობს სამედიცინო დახმარების პუნქტი. 

დ) წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები 

უნივერსიტეტში არსებობს სათვალთვალო კამერები და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის სამსახური. 

დადასტურება ა)ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები და 

ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი - სახანძრო დახმარების სტენდი სათანადო 

ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით; 

ბ) თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული ევაკუაციის გეგმა; 

გ)გამოყოფილია ფართი, სადაც ინახება პირველადი დახმარებისათვის საჭირო 

მედიკამენტები და გამოყოფილია პირი, რომელსაც აქვს პირველადი სამედიცინო 

დახმარების გაწევის უნარი; 

დ) დაცვის სამსახური და სათვალთვალო კამერები. 

 

2.7 დაწესებულებას აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

პროფესიული სტუდენტებისათვის 

აღწერა უნივერსიტეტს აქვს ნაწილობრივ ადაპტირებული გარემო სპეციალური  

საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტებისათვის. კერძოდ, 

უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის შესასვლელში მიშენებულია პანდუსი, რათა 

ასეთი საჭიროების მქონე სტუდენტებმა შეძლონ პირველ სართულზე ასვლა და 

საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა. 

დადასტურება უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის შესასვლელში მიშენებული პანდუსი. 

 

2.8 ვებგვერდი ასრულებს საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ფუნქციას, მასზე განთავსებულია 

საკონტაქტო და ასევე სტანდარტებთან დაკავშირებული სხვა  ინფორმაცია (დაწესებულების 

სტრუქტურა, საგანმანათლებლო პროგრამები, აკადემიური პერსონალი და სხვ.). ინფორმაციის 

განახლება ხდება რეგულარულად, ისე, რომ დაცული იყოს ინფორმაციის გონივრულ ვადაში მიღების 

ინტერესი 

აღწერა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი ასრულებს საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ფუნქციას. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია, წესდება, სტრუქტურა, ბიუჯეტი და 

ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე თუ დოკუმენტაცია, რომლებიც დაკავშირებულია 

უნივერსიტეტის საქმიანობასთან. ვებგვერდზე განთავსებულია უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო საქმიანობის მომწესრიგებელი ბრძანებები და დებულებები, 

სტუდენტის ჩარიცხვასა და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აუცილებელი 

მოთხოვნები. ვებგვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია ფაკულტეტების შესახებ, 

მათ შორის მონაცემები აკადემიურ პერსონალსა თუ მოწვეული მასწავლებელების 

შესახებ, საგანმანათლებლო პროგრამები ფაკულტეტების მიხედვით, სტუდენტთა 

სახელობითი სიები სპეციალობების/პროგრამების შესაბამისად. ასევე 

განთავსებულია ინფორმაცია ფაკულტეტების სტრუქტურული ერთეულების, 

ფაკულტეტის  საბჭოს და სადისერტაციო საბჭოს შესახებ. ვებგვერდზე 

განთავსებულია ინფორმაცია უნივერსიტეტის ყველა ძირითადი სტრუქტურული 

ერთეულის შესახებ, მონაცემები მათი საქმიანობის განმსაზღვრელ წესსა და 

ადამიანური რესურსის შესახებ, ძირითადი დოკუმენტები და სხვა.  ვებგვერდზე 

ინფორმაციის განახლება ხდება რეგულარულად და მასზე განთავსებულია 

ნებისმიერი აქტუალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ. 

ვებგვერზე განთავსებულია ლიტერატურის ელექტრონული კატალოგი.  
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ვებგვერდის ერთი ენაა ქართული, ხოლო მეორე – ინგლისური.  

ვებგვერდს აქვს ინფორმაციის საძიებელი და მასზე აისახება განახლების ბოლო 

ვადა. 

დადასტურება 1. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებული 

ინფორმაცია (http:/www.tesau.edu.ge); 

2. ინტერნეტ–პროვაიდერთან გაფორმებული ხელშეკრულება. 

 

 

2.9 შემუშავებულია დაწესებულების განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) და ერთწლიანი 

სამოქმედო გეგმები, გამომდინარე დაწესებულების მისიიდან, რაც ასევე ითვალისწინებს მატერიალური 

რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და გაუმჯობესების მექანიზმებს 

აღწერა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულია უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2010–2015) და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა. 

ასევე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

(2010–2015). აღნიშნული გეგმები არის ქართულ და ინგლისურ ენებზე. აღნიშნული 

გეგმები შემუშავებულია უნივერსიტეტის მისიასთან შესაბამისად და 

ითვალისწინებს მატერიალური რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და 

გაუმჯობესების მექანიზმებს. 

დადასტურება 1.უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომელიც დამტკიცებულია 

აკადემიური საბჭოს მიერ; 

2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, 

რომელიც დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ; 

3. უნივერსიტეტის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც დამტკიცებულია 

აკადემიური საბჭოს მიერ. 

 

 

14. ადამიანური რესურსი 

3.1 დაწესებულების პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობებს 

აღწერა აკადემიური პერსონალის, მოწვეული პერსონალის და შტატიანი მასწავლებლების 

კვალიფიკაცია წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით შეესაბამება მათ მიერ 

დაკავებულ თანამდებობებს. უნივერსიტეტის პერსონალის მიერ წარმოდგენელია 

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის 

დამადასტურებელი  დიპლომები, პროფესიული გამოცდილების 

დამადასტურებელი საბუთები (შრომის წიგნაკები), გამოქვეყნებული სამეცნიერო 

შრომები, მონოგრაფიები, პუბლიკაციები და სხვა საჭირო დოკუმენტაცია.  

2009, 2011 და 2013  წლებში  აკადემიური პერსონალის შესარჩევ საკონკურსო 

კომისიაში საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მოწვეულნი იყვნენ 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. შეიქმნა დარგობრივი კომისიები, 

რომლებმაც განიხილეს კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია. 

კონკურსანტებმა ასევე გაიარეს გასაუბრება კომისიის წევრებთან. კომისიამ მიიღო 

გადაწყვეტილება კონკურსანტების კვალიფიკაციის შესაბამისობის შესახებ მათ 

მიერ დასაკავებელ თანამდებობებთან და გამარჯვებულებს მიეცათ შესაბამისი 

რეკომენდაციები.  

გადაწყვეტილებას მოწვეული პერსონალის მიღების თაობაზე იღებს შესაბამისი 

ფაკულტეტი და დეპარტამენტი, ხოლო დეკანების წარდგინებების საფუძველზე 
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იწერება რექტორის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებები. 

დადასტურება 1. უნივერსიტეტის წესდებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–

გვერდზე; 

2. უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2009 წლის 24 ივნისს 

დამტკიცებული ,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის 

შესახებ” დებულებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე; 

3.,,აკადემიური თანამდებობების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 

რეგლამენტით”, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე; 

4. უნივერსიტეტის რექტორის  2008 წლის 1 დეკემბრის №495-ე, 2009 წლის 11 

სექტემბრის №367-ე და 2009 წლის 21 დეკემბრის №582-ე, 2011 წლის 15 სექტემბრის 

1/325, 2013 წლის 6 თებერვლის  1/37  ბრძანებებით, რომლებიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

 

3.2 საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებლების 

მიერ 

აღწერა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულნი არიან შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე აკადემიიური პერსონალი და მოწვეული მასწავლებლები. 

მათი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი ინფორმაცია თან ერთვის თითოეულ 

პროგრამას და შესაბამისი დოკუმენტაცია ინახება უნივერსიტეტის კადრების 

განყოფილებაში. 

დადასტურება 1. პროფესიულ პროგრამებში მითითებული ინფორმაცია პროგრამის 

განმახორციელებელი ადამიანური რესურსის შესახებ; 

2. უნივერსიტეტის კადრების განყოფილებაში არსებული დოკუმენტაცია. 

 

3.3 დაწესებულებაში პროფესიული სტუდენტისა და მასწავლებლის თანაფარდობა 

აღწერა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი ჩართულია 

როგორც აკადემიურ, ისე პროფესიულ პროგრამებში. თითოელი პროფესიული 

პროგრამიდან გამომდინარე ხორციელდება შესაბამისი მოწვეული 

მასწავლებლების ჩართვა პროფესიულ პროგრამებში. სტუდენტისა და აკადემიური 

პერსონალის/მოწვეული მასწავლებლების თანაფარდობა შეესაბამება 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სტანდარტებს, კერძოდ, თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ერთ აკადემიურ პერსონალზე/მოწვეულ მასწავლებელზე მოდის 

დაახლოვებით 5 სტუდენტი. 

 

3.4 პროფესიული განათლების მასწავლებლების შერჩევა ხორციელდება კანონმდებლობის 

მოთხოვნებისა და დაწესებულების მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. შრომითი 

ხელშეკრულებები/დანიშვნის აქტები გაფორმებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით 

აღწერა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის შერჩევა 

ხორციელდება საქართველოს შრომის კოდექსის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ 

საქართველოს კანონის”, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წესდების, უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოზე დადგენილი და 

კოლეგიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული ,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში 

მიღების ერთიანი წესის შესახებ” დებულებისა და ,,აკადემიური თანამდებობების 
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შესარჩევი საკონკურსო კომისიის რეგლამენტის” პირობების სრული დაცვით.   

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი შერჩეულია ღია კონკურსის წესით, 

რომელიც შეესაბამება გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი 

კონკურენციის პრინციპებს. კონკურსები ტარდება  თანასწორობის დაცვით, 

ვინაიდან ყველა კონკურსანტი იმყოფება თანაბარ პირობებში. ინფორმაცია 

კონკურსების ჩატარების თითოეული ეტაპის შესახებ არის ღია და ხელმისაწვდომი 

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. საზოგადოებისათვის ცნობილია 

კონკურსის ჩატარების თარიღი და შერჩევის წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმები. 

კონკურსის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია უნივესიტეტის ვებგვერდზე, 

გამოკრულია ყველა სასწავლო კორპუსის განცხადებების დაფაზე, ცხადდება 

ტელევიზიით.  

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დაკავების 

კონკურსი ტარდება  შემდეგი ეტაპებისა და ვადების დაცვით: 

• ფაკულტეტების საბჭოების დადგენილებების საფუძველზე ცხადდება აკადემიურ 

თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსი, რაც ქვეყნდება საბუთების მიღებამდე 

ერთი თვით ადრე; 

• საბუთების მიღება მიმდინარეობს კადრების განყოფილებაში არანაკლებ და 

არაუმეტეს სამი კვირისა;  

• კონკურსი ტარდება საბუთების მიღების დამთავრებიდან არანაკლებ 1 და 

არაუმეტეს 2 თვის ვადაში; 

• ,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ” 

დებულების თანახმად და შემოსული განცხადებების საფუძველზე იწერება 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება მონაწილეთა კონკურსში დაშვების შესახებ;  

• იქმნება საკონკურსო დარგობრივი კომისიები მიმართულებების მიხედვით, რათა 

დადგინდეს კონკურსანტების კვალიფიკაციის შესაბამისობა დასაკავებელ 

თანამდებობებთან.  

კომისია მუშაობს ორ ეტაპად: 

1. კომისიის წევრების მიერ განიხილება კონკურსანტების საბუთები საკონკურსო 

ქულების დასათვლელად; 

2. კომისიის წევრები ატარებენ გასაუბრებას კონკურსანტებთან; 

• დარგობრივი კომისიები გამარჯვებულ კონკურსანტებს უწევენ წერილობით 

რეკომენდაციებს; 

• ფაკულტეტების საბჭოების გადაწყვეტილებებისა და აკადემიური საბჭოს 

დადგენილებების საფუძველზე, კონკურსანტები უნივერსიტეტის რექტორის 

ბრძანებით იკავებენ შესაბამის აკადემიურ თანამდებობას; 

• აკადემიურ პერსონალთან ფორმდება შრომითი ხელშეკრულებები საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ პერსონალთან და მასწავლებლებთან 

გაფორმებულია ხელშეკრულებები (შესაბამისი ტიპის ხელშეკრულება შესაბამის 

თანამდებობის პირთან), რომლებიც შედგენილია საქართველოს შრომის კოდექსის 

მოთხოვნათა შესაბამისად. ხელშეკრულების ერთი პირი ინახება უნივერსიტეტის 

კადრების განყოფილებაში, ხოლო მეორე – კონტრაქტორთან.  

დადასტურება 1.უნივერსიტეტის წესდებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–

გვერდზე; 

2.უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2009 წლის 24 ივნისს 

დამტკიცებული ,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის 

შესახებ” დებულებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე; 
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3.,,აკადემიური თანამდებობების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის რეგლამენტით”, 

რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე; 

4. უნივერსიტეტის რექტორის  2009 წლის 11 სექტემბრის №367-ე და 2009 წლის 21 

დეკემბრის №582-ე, 2011 წლის 15 სექტემბრის 1/325, 2013 წლის 6 თებერვლის  1/37, 

2013 წლის 28 მაისის 1/226  ბრძანებებით, რომლებიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

 

თანდართული 

დოკუმენტაცია 

1. იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

სრული და ასოცირებული პროფესორების უნივერსიტეტთან ასოცირების 

დადასტურების შესახებ დანართი (სამი ფურცელი); 

2. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 

3.  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიული განვითარების გეგმა. 

 

შევსების თარიღი 25.06.2014 

 


