
1 
აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 
 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების  სახელწოდება:  

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
 
 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე:    
  
 კოლეჯი   

  
 სასწავლო უნივერსიტეტი 
  

X უნივერსიტეტი     
  

  
             
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (გადასახადის გადამხდელის) საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 231187168 

               
 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის 

გაცემის თარიღი:  

               
 
 
 
 
 

          I. ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ  
 



2 
აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

  
 
             
  

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომლის ფესვებიც 

1758 წელს ერეკლე მეორის მიერ გახსნილ ფილოსოფიურ სკოლაში ძევს, 1924 წელს დაარსდა, როგორც 

სამასწავლებლო ტენიკუმი. 1939 წლიდან იგი ფუნქციონირებდა, როგორც უმაღლესი სამასწავლებლო  

ინსტიტუტი, ხოლო 1999 წლიდან იგი მრავალპროფილიანი უნივერსიტეტია.  

 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიაა მრავალპროფილიანი, სამსაფეხურიანი 

უმაღლესი განათლების ბაზაზე მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების 

მომზადება/გადამზადება,  დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტირებული  მაღალი 

ხარისხის საგანმანათლებლო/კვლევითი საქმიანობის განხორციელება, ევროპის ერთიან უმაღლეს 

საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია. 

 უნივერსიტეტი თავის მისიას ახორციელებს: 

 საერთაშორისო სტანდარტების, ბოლონიის პროცესის მოთხოვნათა შესაბამისი 

სამსაფეხურიანი საგანმანათლებლო და უწყვეტი განათლების პროგრამებით; 

 ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობის სამეცნიერო კვლევებითა და 

პროექტებით; 

 რეგიონისათვის დამახასიათებელი პრიორიტეტებით; 

 განვითარებული სასწავლო და სოციალური ინფრასტრუქტურით, მატერიალური 

ბაზითა და ეფექტური საფინანსო მენეჯმენტით; 

 კურსდამთავრებულებით, რომელთა დონე შეესაბამება საზოგადოების თანამედროვე 

მოთხოვნებს. 

 

 

 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძირითადი სტრატეგიული მიზნებია:  

           II. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 საერთაშორისო სტანდარტების, ბოლონიის პროცესის მოთხოვნათა შესაბამისი 

სამსაფეხურიანი პროგრამების ეფექტური განხორციელება; 

 ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების ჩამოყალიბებისათვის 

ხელშეწყობა;  

 სწავლისა და სწავლების ხარისხის ამაღლება; 

 სამეცნიერო–კვლევითი გარემოს გაუმჯობესება; 

 შრომითი ბაზრისათვის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება; 

 სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა; 

 აკადემიური პერსონალისათვის სამეცნიერო კვლევის სტიმულის მიცემა; 

 სასწავლო და სოციალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 

 საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარების 

ხელშეწყობა. 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 

 
 

1. მატერიალური და ფინანსური რესურსი                                           
 

 
 

 
 
აღწერა: 
 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული და იჯარით აღებული 

უძრავი და მოძრავი მატერიალური რესურსი ემსახურება სასწავლებლის მიზნების რეალიზებას და 

იძლევა უნივერსიტეტში ფუნქციონირებადი საგანმანათლებლო და კვლევითი პროგრამებით 

გათვალისწინებული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას. მთელი 

სასწავლო წლის განმავლობაში შეუფერხებლად და გამართულად მიმდინარეობს სასწავლო 

პროცესი. 

 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია ოთხი კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი 

სასწავლო კორპუსი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი ორსართულიანი 

ბიბლიოთეკა, დახურული სპორტული დარბაზი, სასტუმრო და დამხმარე შენობა-ნაგებობები. 

აღნიშნული შენობა-ნაგებობები აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით და სასწავლო პროცესის 

გამართული მუშაობისათვის საჭირო კაბინეტ-ლაბორატორიებითა და სხვა მატერიალური 

რესურსებით. სააქტო, საკონფერენციო და სხდომათა დარბაზები აღჭურვილია ხმის 

გამაძლიერებლებით, პროექტორის ეკრანებით და სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სასწავლო 

კორპუსებში და ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს ერთიანი რადიო ქსელი.   

 უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტის  ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა, 

საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში კი - სახანძრო უსაფრთხოება და საევაკუაციო პირობები. 

1.1 დაწესებულების საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული მატერიალური რესურსი 
გამოიყენება დაწესებულების მიზნების რეალიზაციისათვის, შეესაბამება 
საგანმანათლებლო და კვლევით პროგრამებს 

           III.  სტანდარტები                                
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

გამართულად ფუნქციონირებს გათბობის, ვენტილაციის, კონდიცირების, განათების, 

წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემები.  

 უნივერსიტეტში შექმნილია სწავლისა და კვლევისათვის შესაფერისი და უსაფრთხო გარემო. 

აუდიტორიები და აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე აღჭურვილია შესაბამისი 

ინვენტარით და საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით.  

 უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს  ორენოვანი ვებ–გვერდი, გამომცემლობა, IT  სამსახური 

(უნივერსიტეტში საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემა), ლაბორატორიები.   ბიბლიოთეკა 

ჩართულია საერთაშორისო ელექტრონული ბიბლიოთეკების ქსელში და მუშაობს კვირაში 6 დღე. 

უნივერსიტეტს გააჩნია სასწავლო-საცდელი ნაკვეთი. 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საერთო ფართის ოდენობა მისამართების 
მიხედვით: 

 

 

 

 

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სასწავლო ფართის ოდენობა მისამართების 
მიხედვით: 

 

 

 

 

 

 

№ მისამართი კვ.მ. 
1 თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #1 14076 მ2 

2 თელავი, თბილისის გზატკეცილი #26 3461,1 მ2 

3 თელავი, ჭავჭავაძის მოედანი #3   (სტომატოლოგიური 
პ/კლინიკა) 

244,02 მ2 

4 თელავი, ლესელიძის #7 (შ.პ.ს. „სალბუნი“) 429,33 მ2 

5 თელავი, ალადაშვილის  4-6 (შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის 
სახლი“) 

400 მ2 

№ მისამართი კვ.მ. 
1 თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #1 6976,43 მ2 
2 თელავი, თბილისის გზატკეცილი #26 1687,5 მ2 

3 
თელავი, ჭავჭავაძის მოედანი #3   (სტომატოლოგიური 
პ/კლინიკა) 62,55 მ2 

4 თელავი, ლესელიძის #7 (შ.პ.ს. „სალბუნი“) 169 მ2 



6 
აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამხმარე ფართის ოდენობა მისამართების 
მიხედვით: 

 

 

 

 

 

 

 

დასტურდება: 

1. საკუთრების უფლების დამადასტურებელი ამონაწერებით საჯარო რეესტრიდან (უძრავი 

ქონების სარეგისტრაციო ნომრები: 532042051, 532042052, 53/17/11/044, 53/17/57/001, 

53/17/07/008);  

2. იჯარის რვაწლიანი ხელშეკრულებით უძრავი ქონების მფლობელობაზე (რეგისტრაციის  

№1–6103, 8.09.2006);  

3. იჯარის ექვსწლიანი ხელშეკრულებით უძრავი ქონების მფლობელობაზე (რეგისტრაციის  

№1–890, 16.02.2008);  

4. ქვეიჯარის შვიდწლიანი ხელშეკრულებით უძრავი ქონების მფლობელობაზე (რეგისტრაციის  

№1–4175, 03.07.2006);  

5. თელავის რაიონის გამგეობის 2006 წლის 1 სექტემრის №129–ე დადგენილებით  სასოფლო–

სამეურნეო დანიშნულების 15 ჰა მიწის ნაკვეთის ორმოცდაცხრაწლიანი ვადით იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის იჯარით 

გადმოცემაზე (რეგისტრაციის  №1–6103, 8.09.2006); 

№ მისამართი კვ.მ. 
1 სოფ. წინანდალი, სასწავლო-საცდელი ნაკვეთი 150000 მ2 
2 თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #1 12130 მ2 
3 თელავი, თბილისის გზატკეცილი #26 650 მ2 
4 თელავი, ჭავჭავაძის მოედანი #3   (სტომატოლოგიური 

პ/კლინიკა) 
181,47 მ2 

5 თელავი, ლესელიძის #7 (შ.პ.ს. „სალბუნი“) 260,33 მ2 
6 თელავი, ალადაშვილის  4-6 (შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის 

სახლი“) 
282,53 მ2 



7 
აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

6. მიღება–ჩაბარების აქტებით, ანგარიშ–ფაქტურებით, ბალანსზე არსებობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტებით,  რომლებიც ინახება უნივერსიტეტის საფინანსო 

სამსახურში. 

 
 
 
 
 
აღწერა:   
 უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული მატერიალური რესურსი ხელმისაწვდომია აკადემიური 

პერსონალისა და სტუდენტებისათვის არა მხოლოდ სამუშაო საათებში. 

 უნივერსიტეტის  ბალანსზე  ირიცხება  85 ც.  P IV და 56 ც.  P III მონაცემების კომპიუტერები.   

აღნიშნული კომპიუტერები განლაგებულია ექვს კომპიუტერულ ცენტრში და კაბინეტ-

ლაბორატორიებში. ყველა კომპიუტერი ჩართულია ინტერნეტში და ხელმისაწვდომია 

შეუზღუდავად კვირაში 6 დღე. საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო კურსების სილაბუსებში 

მითითებული სწავლის შედეგების მისაღწევად ასევე გამოიყენება პროექტორები და სხვა 

ტექნიკური საშუალებები. 

 

დასტურდება: 

1.  შეძენისა და ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტებით, რომლებიც ინახება უნივერსიტეტის 

საფინასო სამსახურში; 

 2. ინტერნეტპროვაიდერთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, რომელიც ინახება უნივერსიტეტის 

საერთო განყოფილებაში.  

 

 

 

1.2 მატერიალური რესურსი, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი 
პროგრამული უზრუნველყოფის კომპიუტერები და ინტერნეტი ხელმისაწვდომია 
სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის 

 



8 
აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

  

 
 
აღწერა: 
 უნივერსიტეტის საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება საგანმანათლებლო 

და კვლევით საქმიანობაში და ასევე უნივერიტეტის მართვაში. უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული 

კომპიუტერები გადანაწილებულია სასწავლო კომპიტერულ ცენტრებში, ბიბლიოთეკაში, 

დეკანატებში, კათედრებზე, კაბინეტ–ლაბორატორიებში და მართვის ორგანოებში.  

 უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს  ვებ–გვერდი  და  მართვის კომპიუტერული სისტემა,  რომლის 

საშუალებითაც უნივერიტეტში საქმის წარმოება მთლიანად ავტომატიზირებულია. დეკანატებს, 

სტუდენტებს, პროფესორ–მასწავლებლებს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, საფინანსო 

სამსახურს და სალაროს გააჩნიათ საკუთარი კოდირებული ველები ამ სისტემაში. აღნიშნულ 

სისტემაში  შეღწევა ხდება დონეებისა და კომპეტენციების შესაბამისად. 

 კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფა ადეკვატურია საგანმანათლებლო და კვლევითი 
პროგრამების ეფექტურად განხორციელებისათვის. კომპიუტერები და ინტერნეტი ხელმისაწვდომია 
შეუზღუდავად. 
 

დასტურდება: 

1. აღნიშნული პროგრამის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტებით, რომლებიც ინახება 

უნივერსიტეტის საფინანსო სამსახურში; 

2. IT სამსახურის შექმნის შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 1 თებერვლის 

№2/23 ბრძანებით, რომელიც ინახება უნივერსიტეტის საერთო განყოფილებაში. 

 
 
 
 
 

1.3 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება საგანმანათლებლო და 
კვლევით საქმიანობაში, ასევე დაწესებულების მართვაში 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 
 
 
 
აღწერა: 
 უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსების 

სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა 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 150444 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).   

 საგანმანათლებლო პროგრამებში და/ან სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებულია 

გამოსაყენებელი ლიტერატურის მოძიების წყარო. პროგრამები/სილაბუსები განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე ფაკულტეტების მიხედვით. 

 

დასტურდება: 

1. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფონდით (მისამართი: ქ. თელავი, 

ქართული უნივერსიტეტის ქ. №1);  

2. უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციით. 

 

 

1.4 დაწესებულების ბიბლიოთეკის ფონდი (როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონულ 
მატარებლებზე არსებული) შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 
კურსების პროგრამებში (სილაბუსებში) მითითებულ ლიტერატურას 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 
 

 
 
აღწერა: 

 ბიბლიოთეკაში არსებობს როგორც ქაღალდის კატალოგი, ისე ლიტერატურის ელექტრონული 

საძიებელი. ქაღალდის კატალოგი არის ანბანური და სისტემატიური (ანუ საგნობრივი). ბიბლიოთეკა 

მუშაობს დებულების შესაბამისად, რომლის მე–8 მუხლი განსაზღვრავს ბიბლიოთეკით სარგებლობის 

წესს. ბიბლიოთეკის დებულება დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე 2007 წლის 

25 აპრილს (ოქმი №8).   

        ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი აღჭურვილია შემდეგი ინვენტარით: 

 პრაქტიკული და მოსახერხებელი ორმხრივი და კედელში ჩამართული ცალმხრივი წიგნების 

ხის თაროებით; 

 მაგიდებით და სკამებით, სადაც მკითხველს ეძლევა ინდივიდუალურად მუშაობის 

შესაძლებლობა;  

 ორი კონდიციონერით და სხვა. 

 სამკითხველო დარბაზს ემიჯნება აქვე, სივრცულად განთავსებული, ბიბლიოთეკის 

საინფორმაციო-კომპიუტერული ცენტრი ინტერნეტში ჩართული 16 კომპიუტერით, შესაბამისი 

მაგიდებითა და სკამებით. კომპიუტერულ ცენტრში ინტერნეტში მუშაობის გარდა ასევე 

შესაძლებელია ელექტრონული მონაცემთა ბაზების მოხმარება (ჟურნალები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

საცნობარო გამოცემები მეცნიერების სხვადასხვა დარგში და სხვა). 

 ბიბლიოთეკაში უზრუნველყოფილია მკითხველის მომსახურება ქსეროქსის, პრინტერის და 

სკანერის აპარატებით სარგებლობის დადგენილი  წესის შესაბამისად. 

 ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში განთავსებულია: 

1.5 დაწესებულებაში არსებობს ბიბლიოთეკის კატალოგი, ბიბლიოთეკით სარგებლობის 
წესი და აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვილი სამკითხველო დარბაზი 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 საჭირო და აუცილებელი საცნობარო ლიტერატურა (ენციკლოპედიები, ლექსიკონები, 

ბიბლიოგრაფიული საძიებლები და სხვა სახის ლიტერატურა), პერიოდიკა (ბეჭდური – 

ზოგადი და სასწავლო პროგრამების შესაბამისი დარგობრივი ჟურნალ-გაზეთები); 

 სახელმძღვანელოები, რომლებიც თაროებზე განლაგებულია მიმართულებების მიხედვით. 

 ბიბლიოთეკას აქვს აბონემენტი, წიგნსაცავი, სააქტო და საპრეზენტაციო დარბაზები, კვების 

ბლოკი და სველი წერტილები. 

 სამკითხველო დარბაზში ასევე ფუნქციონირებს: 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ცენტრის კუთხე, რომელიც რეგულარულად კომპლექტდება შესაბამისი 

ლიტერატურით; 

 ნატოს საინფორმაციო კუთხე. 

 

 დასტურდება: 

1. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

(მისამართი: ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. №1); 

2. ბიბლიოთეკის დებულებითა და სტრატეგიული განვითარების გეგმით, რომლებიც 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე; 

3. ელექტრონული მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალითა და ლიტერატურის ელექტრონული 

საძიებელით, რომლებიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

4.  ელექტრონული წიგნებითა და სალექციო კურსებით,  რომლებიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 
 
 

 
 
აღწერა: 
 გამოცემული აქტების, შემოსული და გასული კორესპონდენციის რეგისტრაცია და აღრიცხვა 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს საერთო განყოფილებაში. ყველა აღნიშნული 

დოკუმენტი ინახება დედანში. საერთო განყოფილება მუშაობს დებულების შესაბამისად, რომელიც 

დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე 2007 წლის 25 აპრილს (ოქმი №8)  

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; 

  საერთო განყოფილებაში 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. 

 

1.6 დაწესებულებაში მიმდინარეობს გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის 
აღრიცხვა 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

დასტურდება: 

1. საერთო განყოფილების დებულებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–

გვერდზე; 

2. ბოლო ხუთი წლის მასალებით, რომლებიც ინახება საერთო განყოფილებაში; 

3. არქივით, სადაც განთავსებულია ყველა დოკუმენტაცია 1972 წლიდან. 

 

 

 
 
 
 

 
აღწერა: 
 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებ–გვერდი ასრულებს საინფორმაციო–საკომუნიკაციო 

ფუნქციას და არის ორენოვანი. მისი ერთ–ერთი ენაა ქართული და გამოიყენება ქართული უნიკოდი 

„სილფაენი“, ხოლო მეორე ენაა – ინგლისური. ვებ–გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე. 

 ვებ–გვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია, წესდება, 

სტრუქტურა, ბიუჯეტი და ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე თუ დოკუმენტაცია, რომლებიც 

დაკავშირებულია უნივერსიტეტის საქმიანობასთან. ვებ–გვერდზე განთავსებულია უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო საქმიანობის მომწესრიგებელი ბრძანებები და დებულებები, სტუდენტის 

ჩარიცხვასა და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აუცილებელი მოთხოვნები.  

 ვებ–გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია ფაკულტეტების შესახებ, მათ შორის მონაცემები 

აკადემიურ პერსონალსა თუ მოწვეული მასწავლებელების/მკვლევარების შესახებ, საგანმანათლებლო 

პროგრამები საფეხურების მიხედვით, სტუდენტთა სახელობითი სიები სპეციალობების/პროგრამების 

1.7 ვებ-გვერდი 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 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

შესაბამისად. ასევე განთავსებულია ინფორმაცია ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულების, 

ფაკულტეტის საბჭოს, სადისერტაციო საბჭოს და ეთიკის კომისიის შესახებ.  

 ვებ–გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია  უნივერსიტეტის ყველა ძირითადი სტრუქტურული 

ერთეულის შესახებ, მონაცემები მათი საქმიანობის განმსაზღვრელ წესსა და ადამიანური რესურსის 

შესახებ, ძირითადი დოკუმენტები და სხვა.   

 ვებ–გვერდზე ინფორმაციის განახლება ხდება რეგულარულად და მასზე განთავსებულია 

ნებისმიერი აქტუალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ. 

 ვებ–გვერდს აქვს ინფორმაციის საძიებელი და მასზე აისახება განახლების ბოლო ვადა.  

დასტურდება: 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე განთავსებული ინფორმაციით 
(http:/www.tesau.edu.ge) 
 
 
 
 
 
 
აღწერა: 
 უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევით პროგრამებსა და პროექტებში დასახული მიზნების 

რეალიზებისათვის ყოველწლიურად იგეგმება კვლევების დაფინანსებისათვის აუცილებელი 

ფინანსური რესურსი.   

 უნივერსიტეტის შემოსავლების 10%  გამოყოფილია სამეცნიერო კვლევების დასაფინანსებლად. 

აღნიშნული თანხის ფარგლებში ფინანსდება სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდებში მაღალი ქულით 

შეფასებული სამეცნიერო პროექტები, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოზე დამტკიცებული 

სხვადასხვა კვლევები; აგრეთვე დოქტორანტების მიერ სადისერტაციო თემასთან დაკავშიებული 

სამეცნიერო კვლევები და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებში გათვალისწინებული 

კვლევითი კომპონენტის შესასრულებლად საჭირო ფინანსური რესურსები. 

1.8 უნივერსიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევების  
 დაფინანსება 



15 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 

დასტურდება: 

1. უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებით: 

 2009 წლის 29 დეკემბრის, ოქმი №7; 

 2010 წლის 28 იანვრის,  ოქმი №9; 

 2010 წლის 22 აპრილის,  ოქმი №13; 

 2010 წლის 31 მაისის,  ოქმი №14; 

2. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით: 

 2010 წლის 26 იანვრის,  ოქმი №17. 

 

2. საგანმანათლებლო პროგრამები 
 
 
 
აღწერა: 
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

აღწერა: 
 საგანმანათლებლო პროგრამები შემუშავებული და დამტკიცებულია განსაზღვრული წესის 

მიხედვით. პროგრამები შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მიერ ყოველწლიურად ხორციელდება საგანმანათლებლო პროგრამების ექსპერტიზა და განახლება 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად.  

 თითოეულ პროგრამაში მკაფიოდაა განსაზღვრული მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის 

კომპეტენციების გამომუშავებასა და საქმიანობის განსაზღვრაზე.  

 სწავლის შედეგები გაწერილია შესაბამის დარგობრივ დოკუმენტებზე დაყრდნობით 

საქართველოს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პროექტთან შესაბამისად.  

2.1 დაწესებულების თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია 
პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები და შესაბამისი კვალიფიკაცია. პროგრამა 
შედგენილია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის შესაბამისად, აქვს 
თანმიმდევრული სტრუქტურა, სტუდენტთა შეფასების მოქმედი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სისტემა, შესაბამისი სასწავლო კურსების  პროგრამები (სილაბუსები) 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 თითოეულ პროგრამაში განსაზღვრულია მისანიჭებელი კვალიფიკაცია მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. კერძოდ: 

 დიპლომირებული სპეციალისტის კვალიფიკაციის სახელწოდება მოიცავს ტერმინს – 

„დიპლომირებული სპეციალისტი“, დარგის/სპეციალობის მითითებით;  

 პირველი საფეხურის კვალიფიკაციის სახელწოდება მოიცავს ტერმინს – „ბაკალავრი“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 18 ნოემბრის №633–ე 

ბრძანების შესაბამისად; 

 მეორე საფეხურის კვალიფიკაციის სახელწოდება მოიცავს ტერმინს – „მაგისტრი“, შესაბამისი 

მიმართულების, დარგის/სპეციალობის და/ან ქვედარგის/სპეციალიზაციის მითითებით; 

 ერთსაფეხურიანი სამედიცინო განათლების კვალიფიკაციის სახელწოდება მოიცავს ტერმინს – 

„დიპლომირებული“, შესაბამისი დარგის/სპეციალობის მითითებით; 

 მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის სახელწოდება მოიცავს ტერმინს – „დოქტორი“, შესაბამისი 

მიმართულების და/ან დარგის/სპეციალობის მითითებით. 

 თითოეული პროგრამა შედგენილია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის შესაბამისად. 

პროგრამების სასწავლო დატვირთვა კრედიტებში განისაზღვრება შემდეგნაირად: 

 პროფესიული უმაღლესი – 120-180 ECTS ; 

 საბაკალავრო – 240 ECTS; 

 ერთსაფეხურიანი სამედიცინო – 300-360 ECTS; 

 სამაგისტრო – 120 ECTS; 

 სადოქტორო – 180 ECTS. 

 საგანმანათლებლო პროგრამებს აქვთ თანმიმდევრული სტრუქტურა. პროგრამებს თან ახლავს 

სასწავლო გეგმები, რომლებშიც დეტალურადაა გაწერილი ყველა კომპონენტი, რომლებშიც ხდება 

კრედიტების მინიჭება. 

 უნივერსიტეტში შემუშავებულია სტუდენტთა ცოდნის შეფასების ერთიანი სისტემა, 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 
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აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება №3). სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი აუცილებელი 

კომპონენტების გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. ამ 

კომპონენტების ქულათა მაქსიმალური ჯამი შეადგენს 100–ს. მათი თანაფარდობა განისაზღვრება 

შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 

შუალედური შეფასებები – მაქსიმალური შეფასების 75%; 

დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმალური შეფასების 25%.  

    შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების დაცვით: 

 1) 3 შუალედური წერა  – მაქსიმალური შეფასების 30% ( 3 x 10%); 

 2) 2 წერითი საშინაო დავალება  – მაქსიმალური შეფასების 10% (2 x  5%); 

 3) 8 მოკლე წერითი გამოკითხვა – მაქსიმალური შეფასების 24% (8 x 3%); 

 4) 1 ზეპირი პრეზენტაცია სემინარზე – მაქსიმალური შეფასების 11%. 

შუალედური წერები ტარდება საშუალოდ თვეში ერთხელ და ყოველი მათგანი მოიცავს 

შესაბამის პერიოდში (შუალედური წერიდან მომდევნო შუალედურ წერამდე) შესწავლილ მასალას.  

მოკლე წერითი გამოკითხვები სავარაუდოდ ტარდება ყოველ მეორე კვირას, ლექციის 

დასაწყისში ან ბოლოში. მათი რეკომენდებული დროის ხანგრძლივობაა 10–15 წუთი. ასეთი 

გამოკითხვების დროს მიზანშეწონილია იმის შემოწმება, თუ როგორ აითვისეს სტუდენტებმა 

გასული კვირის მასალა. საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია მოკლე წერითი 

გამოკითხვების ნაცვლად სტუდენტებმა შეასრულონ ლაბორატორიული სამუშაოები და სხვ., რაც 

ასახულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში. 

პრეზენტაციის შეფასება განისაზღვრება შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების დაცვით: 

1) შინაარსის ლოგიკურობა – მაქსიმალური შეფასების 3%; 

2) თემის გასაგებად წარმოდგენა – მაქსიმალური შეფასების 3%; 

3) დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა – მაქსიმალური შეფასების 3%; 

4) ვიზუალური საშუალებების გამოყენება – მაქსიმალური შეფასების 2%. 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამას თან ახლავს სასწავლო კურსების  პროგრამები 

(სილაბუსები), რომლებშიც დეტალურადაა აღწერილი კურსის მიზნები, სწავლის შედეგები, 

შინაარსი, სწავლებისა და სწავლის მეთოდები, შეფასების კრიტერიუმები, ძირითადი და დამხმარე 

ლიტერატურა მათი მოძიების წყაროს მითითებით და სხვა.  

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა: 
 

პროგრამა რაოდენობა 
პროფესიული უმაღლესი 7 
საბაკალავრო 24 
სამაგისტრო  19 
სადოქტორო 14 
ერთსაფეხურიანი სამედიცინო პროგრამა 2 
რეზიდენტურა 1 

 

დასტურდება: 

1. საგანმანათლებლო პროგრამებით, რომლებიც განახლებული სახით დამტკიცებულია 

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2010 წლის 28 ივნისს (ოქმი №24) და განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე ფაკულტეტების მიხედვით;  

2. სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) სტრუქტურით, რომელიც დამტკიცებულია 

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2010 წლის 7 ივნისს (ოქმი №23) და განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე; 

3. საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო კურსების სილაბუსებით, რომლებიც 

ხელმისაწვდომია სტუდენტთათვის უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე ან/და ფაკულტეტების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებში ან/და შესაბამის კათედრებზე; 

4. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქციებით/დებულებებით, რომლებიც 

განახლებული ფორმით დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2010 წლის 7 ივნისს 

(ოქმი №23) და განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე;  
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

5. სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის შესახებ დებულებით, რომელიც დამტკიცებულია 

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2009 წლის 9 ნოემბერს და განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებ–გვერდზე. 

 
 
 
 
 
 
 
აღწერა: 
 უნივერსიტეტში შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი) 

რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

 უნივერსიტეტის სახელწოდებას მისი სახის მითითებით;  

 უნივერსიტეტის შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციას; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელებას; 

 აკადემიური განათლების საფეხურს; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპს; 

 მისანიჭებელ კვალიფიკაციას; 

 სწავლის ხანგრძლივობას; 

 ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ მონაცემებს საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებს; 

 საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს; 

 სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემას; 

 დასაქმების სფეროს. 

დასტურდება: 

2.2 დაწესებულებაში არსებობს საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა 
(კატალოგი), სადაც მოცემულია ინფორმაცია დაწესებულების, მისანიჭებელი 
კვალიფიკაციების, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების, სწავლის 
შედეგების, კრედიტებისა და შეფასების წესების შესახებ 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

1. საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობით (კატალოგით), რომელიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე; 

2. პირველკურსელთა ყოველწლიური გზამკვლევებით. 

 

 
 
 

 
 
აღწერა: 

პროგრამების სწავლის შედეგები აღწერილია დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციებით 

საქართველოს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და ამ დროისათვის შემუშავებულ 

შესაბამის დარგობრივ დოკუმენტების პროექტებზე დაყრდნობით, უნივერსიტეტის მისიასთან 

შესაბამისად. თითოეული საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები ძირითადად 

აღწერილია შემდეგი 5 კრიტერიუმის საფუძველზე: 

 ცოდნა და გაცნობიერება; 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 

 არგუმენტირებული დასკვნის უნარი; 

 კომუნიკაციის უნარი; 

 სწავლის უნარი. 

  თითოეული პროგრამის სწავლის შედეგებში მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული, თუ რა 

ეცოდინება, რისი გაკეთება შეეძლება და რა ფასეულებებს შეიძენს სტუდენტი პროგრამის 

დასრულების შემდეგ. 

დასტურდება: 

1. საგანმანათლებლო პროგრამებით, რომლებიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე 

ფაკულტეტების მიხედვით ; 

2.3 საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერილია დარგობრივი და ზოგადი 
კომპეტენციებით და შეესაბამება უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და 
კონკრეტულ დარგობრივ სტანდარტებს 

 



21 
აკრედიტებული და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

2. საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობით (კატალოგით), რომელიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

 

 
 
 
 
აღწერა: 

უნივერსიტეტში შემუშავებულია თითოეულ  საგანმანათლებლო საფეხურზე სტუდენტის 

სტატუსის მოპოვების, შეწყვეტის, მობილობისა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების 

აღიარების წესები, რომლებიც დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ და ხელმისაწვდომია 

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის.  

სტუდენტის სტატუსის მოპოვება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კერძოდ: 

 ბაკალავრიატსა და უმაღლეს პროფესიულ საფეხურზე – გამოცდების ეროვნული ცენტრის 

მონაცემების საფუძველზე; 

 მაგისტრატურის საფეხურზე – ორ ეტაპად: 

1. ზოგად უნარებში ერთიანი ეროვნული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებით; 

2. უნივერსიტეტის მიერ სპეციალობაში ადმინისტრირებული გამოცდის წარმატებით 

ჩაბარებით; 

 დოქტორანტურის საფეხურზე – უნივერსიტეტის მიერ სპეციალობაში ადმინისტრირებული 

გამოცდის წარმატებით ჩაბარებით. 

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა რეგულირდება უნივერსიტეტში არსებული წესის 

მიხედვით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის 

ბრძანების გამოცემის შემთხვევაში სტუდენტი დროულად იღებს უნივერსიტეტიდან თავის 

პირად საქმეში არსებულ ყველა დოკუმენტაციას. 

2.4 დაწესებულებას თითოეულ საგანამანათლებლო საფეხურზე შემუშავებული აქვს 
სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე სწავლის 
პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

უნივერსიტეტში მობილობის პროცედურები და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების 

აღიარების წესები რეგულირდება შესაბამისი დებულებით საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10ნ–ე და განათლების აკრედიტაციის 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2010 წლის 10 თებერვლის №8–ე ბრძანებების შესაბამისად. 

 

დასტურდება: 

1. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებ–გვერდზე; 

2. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული 

უმაღლესის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურისა და ერთსაფეხურიანი 

უმაღლესი განათლების სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და მობილობის წესით 

გადმოსვლის/დაბრუნების შესახებ დებულებით, რომელიც დამტკიცებულია უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2010 წლის 8 თებერვალს (ოქმი №18) და განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

 

 
 
 
 
აღწერა: 
 უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული 

არჩევანის გამჭვირვალობა. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა შეიცვალონ სპეციალობა 

შესაბამისი საფეხურის ფარგლებში. 

 საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ძირითადი სპეციალობა (120 

კრედიტი), დამატებითი სპეციალობა (60 კრედიტი) და დამატებითი კრედიტების კონცენტრაცია (60 

კრედიტი). სწავლების პირველ სემესტრში სტუდენტები თვითონ ირჩევენ დამატებითი კრედიტების 

2.5 დაწესებულება უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 
არჩევანის გამჭვირვალობას 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

კონცენტრაციიდან  ფაკულტეტის მიერ შემოთავაზებულ ე.წ. საგნობრივ „შესავალ კურსებს“. პირველი 

სემესტრის ბოლოს სტუდენტები თვითონ ირჩევენ ძირითად სპეციალობას ფაკულტეტის მიერ 

შემოთავაზებული პროგრამების ფარგლებში (სტუდენტები თავად ქმნიან საკუთარ პროფილს). მეორე 

სემესტრის ბოლოს სტუდენტები თვითონ ირჩევენ დამატებით სპეციალობას ფაკულტეტის მიერ 

შეთავაზებული საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო დამატებითი სპეციალობების ნუსხიდან. 

თითოეულ ზემოთ ჩამოთვლილ არჩევანს სტუდენტები აფიქსირებენ ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ შემუშავებულ სპეციალურ ფორმებში, რომლებიც ინახება სტუდენტის პირად 

საქმეში. სტუდენტს ერთხელ ეძლევა ძირითადი და/ან დამატებითი სპეციალობის შეცვლის 

შესაძლებლობა.  

  საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულ სავალდებულო–არჩევით  

სასწავლო კურსებს სტუდენტები თავად ირჩევენ პროგრამების სასწავლო გეგმებში მოყვანილი 

ნუსხიდან, ხოლო არჩევით სასწავლო კურსებს კი – მიმდინარე სემესტრში უნივერსიტეტის შესაბამისი 

საფეხურის ყველა სასწავლო პროგრამების ფარგლებში მოყვანილი ნუსხიდან. 

  ამჟამად მიმდინარეობს სტუდენტთა ელექტრონული რეგისტრაციის პროგრამის დანერგვა 

უნივერსიტეტში.  

 

დასტურდება: 

1. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებ–გვერდზე; 

2. ძირითადი და დამატებითი სპეციალობის არჩევისა და შეცვლის შესახებ დებულებებით, 

რომლებიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 
 
 
 
 
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 აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრს.  

 

დასტურდება: 

1. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული 

უმაღლესის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურისა და ერთსაფეხურიანი 

უმაღლესი განათლების სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და მობილობის წესით 

გადმოსვლის/დაბრუნების შესახებ დებულებით, რომელიც დამტკიცებულია უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2010 წლის 8 თებერვალს (ოქმი №18) და განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

2.6 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან 
გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით 
უზრუნველყოფის მექანიზმი 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 
 
 
 
 
აღწერა: 

 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა, მკვლევართა და 

მოწვეული პერსონალის მიერ. 

 თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამას თან ერთვის ინფორმაცია საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსის შესახებ. აღნიშნული 

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, რითაც დგინდება ამა თუ იმ პერსონალის იმ პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია, 

რომელშიც იგი მონაწილეობს. 

დასტურდება: 

1. პროფესორ–მასწავებელთა რეესტრის მონაცემებით; 

2. უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე განთავსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებში მოყვანილი 

პროგრამის განმახორციელებელი ადამიანური რესურსის შესახებ ინფორმაციით; 

3. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა, მკვლევართა და მოწვეული 

პერსონალის მიერ უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საშუალებით. 

 

 

2.7 საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 
აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა, მკვლევართა ან მოწვეული პერსონალის მიერ 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 
 
 
 
 
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. 

 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, კურსდამთავრებულების, პროფესორ–მასწავლებლებისა და 

დამსაქმებლების 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. 

  

2.8 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების 
შეფასების სისტემა, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის 
გასაუმჯობესებლად 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 

დასტურდება: 

1. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სტრატეგიულ განვითარების გეგმით, რომელიც 

დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ 2010 წლის 26 იანვარს (ოქმი №17); 

2. სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, პროფესორ–მასწავლებლებისა და დამსაქმებლების 

გამოკითხვის ფორმებით, რომლებიც ინახება უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურში. 

 
 
3. ადამიანური რესურსი 
 
3.1 დაწესებულების აკადემიური პერსონალის, მოწვეული პერსონალის, მკვლევარების ან  
მასწავლებლების კვალიფიკაცია შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას 
 
აღწერა: 

 აკადემიური პერსონალის, მოწვეული პერსონალის, მკვლევარებისა 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 წლის სექტემბერში აკადემიური პერსონალის შესარჩევ კომისიაში საქართველოს სხვადასხვა 

უნივერსიტეტებიდან  მოწვეულნი იყვნენ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. შეიქმნა 31 

დარგობრივი კომისია, 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.  
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 გადაწყვეტილებას მოწვეული პერსონალის მიღების თაობაზე იღებს შესაბამისი ფაკულტეტი და 

კათედრა, ხოლო დეკანების წარდგინებების საფუძველზე იწერება რექტორის/ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის ბრძანებები. 

 

დასტურდება:  

1. პროფესორ–მასწავებელთა რეესტრის მონაცემებით; 

2. აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საკონკურსო დარგობრივი 

კომისიების მიერ წარმოდგენილი ,,საკონკურსო ბარათებით”, რომლებიც ინახება 

უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში;  

3. 2009–2010 სასწავლო წლისათვის საათობრივი ანაზღაურების წესით პერსონალის მოწვევის 

შესახებ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებებით:  

 2009 წლის 28 სექტემბრის �414–ე ბრძანება; 

 2010 წლის 1 მარტის �1/39–ე ბრძანება; 

4.  მკვლევარების (მეცნიერ-თანამშრომელთა) დანიშვნის შესახებ უნივერსიტეტის რექტორის 2009 

წლის 15 სექტენბრის �376–ე ბრძანებით; 

5. შტატიანი მასწავლებლების დანიშვნის შესახებ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის ბრძანებებით:  

 2008 წლის 1 ოქტომბრის №369–ე ბრძანება; 

 2009 წლის 11 სექტემბრის №668–ე ბრძანება. 

შენიშვნა: აღნიშნული ბრძანებები ინახება უნივერსიტეტის საერთო განყოფილებაში. 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

      3.2 დაწესებულებაში სტუდენტისა და აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა  
დაწესებულების სახისა და პროგრამების რაოდენობის მიხედვით  

 
 
 
 
აღწერა: 

 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტისა და აკადემიური პერსონალის 

თანაფარდობა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №1030–ე 

ბრძანებით განსაზღვრულ სტანდარტებს უნივერსიტეტის სახისა და პროგრამების რაოდენობის 

მიხედვით. კერძოდ, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთ სრულ ან ასოცირებულ 

პროფესორზე  მოდის დაახლოვებით 26 სტუდენტი. 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალის რაოდენობა:  
 

აკადემიური პერსონალი/მასწავლებელი რაოდენობა 
სრული პროფესორი    19 
ასოცირებული პროფესორი  55 
ასისტენტ-პროფესორი  25 
მასწავლებელი 4 
 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების რაოდენობა საგანმანათლებლო 
პროგრამების მიხედვით:   
 

პროგრამა რაოდენობა 
პროფესიული უმაღლესი 49 
საბაკალავრო 1382 
სამაგისტრო  166 
სადოქტორო 125 
ერთსაფეხურიანი სამედიცინო პროგრამა 13 
რეზიდენტურა 2 
 

დასტურდება: 

1. სტუდენტთა და პროფესორ–მასწავებელთა რეესტრის მონაცემებით. 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 3.3 საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება მხოლოდ მოწვეული 
პერსონალის, მკვლევარების ან მასწავლებლების მიერ 
 

 3.4 აკადემიური პერსონალი შერჩეულია საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებისა 
და დაწესებულების მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად 
 

 
 
 

 
აღწერა: 

 უნივერსიტეტის არცერთი საგანმანათლებლო პროგრამა არ ხორციელდება მხოლოდ მოწვეული 

პერსონალის, მკვლევარების ან მასწავლებლების მიერ. თითოეული პროგრამის განხორციელებაში 

მონაწილეობს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელი, მკვლევარი 

და მოწვეული პერსონალი. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის 

აუცილებელი ადამიანური რესურსის შესახებ თან ერთვის თითოეულ პროგრამას. 

დასტურდება: 

1. საგანმანათლებლო პროგრამებით, რომლებიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე 

ფაკულტეტების მიხედვით; 

2. პროფესორ–მასწავებელთა რეესტრის მონაცემებით. 

 
 
 
 
 
 
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 წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული 

,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ” დებულებისა და 

,,აკადემიური თანამდებობების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის რეგლამენტის” პირობების სრული 

დაცვით.   
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 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 ვებ–გვერდზე, 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 მის ჩატარებამდე ორი თვით ადრე; 

 საბუთების მიღება მიმდინარეობს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში ერთი თვის 

განმავლობაში;  

 ,,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: 

 კომისიის წევრების მიერ განიხილება კონკურსანტების საბუთები საკონკურსო ქულების 

დასათვლელად; 

 კომისიის წევრები ატარებენ გასაუბრებას კონკურსანტებთან;  

 დარგობრივი კომისიები გამარჯვებულ კონკურსანტებს უწევენ წერილობით რეკომენდაციებს; 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

3.5 აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეული პერსონალთან, მკვლევარებთან ან 
მასწავლებლებთან შრომითი ხელშეკრულებები/დანიშვნის აქტები გაფორმებულია 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

  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. 

 

დასტურდება: 

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 2007 წლის 24 სექტემბრის №352-ე, 2008 წლის 27 მაისის №174-ე, 

2008 წლის 19 სექტემბრის №340-ე, 2008 წლის 1 დეკემბრის №495-ე, 2009 წლის 11 სექტემბრის 

№367-ე და 2009 წლის 21 დეკემბრის №582-ე ბრძანებებით, რომლებიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. 

 

 
 
 
 
 
აღწერა: 
 აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ პერსონალთან, მკვლევარებთან და მასწავლებლებთან 

გაფორმებულია ხელშეკრულებები (შესაბამისი ტიპის ხელშეკრულება შესაბამის თანამდებობის 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

პირთან), რომლებიც შედგენილია საქართველოს შრომის კოდექსის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

ხელშეკრულების ერთი პირი ინახება უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში, 

ხოლო მეორე - კონტრაქტორთან. 

 

დასტურდება: 

1. ხელშეკრულებების ნიმუშებით, რომლებიც  განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე; 

2. კონტრაქტორებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებით, რომლებიც ინახება უნივერსიტეტის 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში. 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

 

 
ქართული უნივერსიტეტის ქ. №1, ქ. თელავი, საქართველო               2200 
მისამართი, სოფელი/დაბა/რაიონი/ქალაქი, ქვეყანა          საფოსტო ინდექსი 
              
    8250 72401                                                  8250 73264                                                                        
    ტელეფონი                                                     ფაქსი 

 
info@tesau.edu.ge 
ელ-ფოსტა 
               
www.tesau.edu.ge   
ვებგვერდი 
          
გიორგი  გოცირიძე 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელის სახელი და გვარი 
               
8250 73264, 899276647              rector@tesau.edu.ge 
ტელეფონი    ელ-ფოსტა 
               
ჰამლეტ  რაზმაძე 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი   
               
   
8250 72614,  893753559            hrazmadze@hotmail.com 
ტელეფონი    ელ-ფოსტა 
 
დიანა  მჭედლიშვილი 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი 
              
8250 75982, 899110829          d.mtchedlishvili@mail.ru, quality@tesau.edu.ge 
ტელეფონი    ელ-ფოსტა 
               
მაია  აზიკური 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის რეესტრის წარმოებაზე 
პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი          
      
8250 75982 , 899747775             maiazi@yahoo.com 
ტელეფონი    ელ-ფოსტა 
 

          IV. საკონტაქტო ინფორმაცია 
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დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიში 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
ხელმოწერა   ______________   

ბ.ა. 

   
 

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 სტრატეგიული განვითარების გეგმა. 

 

შენიშვნა: დაწესებულებასთან ასოცირების დადასტურების შესახებ დანართში არ არის ხელი 

მოწერილი ცხრილში მოყვანილი ორი სრული პროფესორის მიერ: 

 ჩიბურდანიძე ლავრენტი; 

 ქუთელია მანანა. 

აღნიშნული პროფესორები განთავისუფლდნენ დაკავებული თანამდებობიდან პირადი 

განცხადების საფუძველზე. 

 
 
 
 
ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. №1     30 ივნისი 2010 წ.      

                    (შევსების ადგილი)                                                                                                     თარიღი                                                           
 
 

          V. თანდართული დოკუმენტაცია 


