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სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში,
სსიპ       - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,

სსიპ     - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
 სსიპ       - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და

სსიპ       - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 „განათლების     მეცნიერებების" ერთობლივი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის

 რიგგარეშე   შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის პირობებისა და
რეგისტრაციის  ვადების განსაზღვრის  შესახებ

 
 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ
ბრძანების, „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-5
მუხლისმე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3
სექტემბრის ბრძანება №122/ნ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იაკობ
გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის
მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესახებ დებულების მე-19
მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის, „განათლების
მეცნიერებები“, /სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ ბათუმის შოთა



რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის/მმართველი საბჭოს სხდომის 2022 წელის 18 მარტი ოქმი N 20
(ამონაწერი), სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დავით მახაშვილის (22/03/2022წ. N294222)
სამსახურებრივი ბარათის და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელის შალვა ჭკადუას სამსახურებრივი ბარათის (21/03/2022წ; №296193)
საფუძველზე
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

1. სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022
სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში „განათლების“ სადოქტორო პროგრამის
სტატუსშეჩრებული სტუდენტებისთვის განისაზღვროს „განათლების მეცნიერებების"
ერთობლივი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის რიგგარეშე შიდა მობილობის
პირობები და რეგისტრაციის ვადები:
 
ა) რიგგარეშე შიდა მობილობა    გამოცხადდეს 6 ვაკანტურ ადგილზე.
 
რიგგარეშე შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება მიეცეთ სსიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სადოქტორო პროგრამის
სტატუსშეჩრებულ სტუდენტებს, რომელთაც მობილობის/შიდა მობილობის უფლება აქვთ
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
 
2.რიგგარეშე შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო ერთეულის/საგანმანათლებლო
პროგრამის შეცვლის მსურველთა საბუთების მიღების/რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს
23-24 მარტი;
3.დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების ვადად განისაზღვროს - 26 მარტი;
4.რიგგარეშე შიდა მობილობის შედეგების გამოქვეყნება/გამოცხადების ვადად განისაზღვროს
- 28 მარტი;
5.განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ რიგგარეშე შიდა მობილობის დასკვნების
უნივერსიტეტის კანცელარიაში წარდგენის ვადად განისაზღვროს - 29 მარტი;
6.საგანმანათლებლო ერთეულის/საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველებთან
ხელშეკრულების გაფორმების ვადად განისაზღვროს - 30 მარტი;
7.რიგგარეშე შიდა მობილობის წესით სტუდენტების გადასვლის შესახებ რექტორის
ბრძანების პროექტის მომზადების ვადად განისაზღვროს - 31 მარტი;
 
რიგგარეშე შიდა მობილობის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად დოქტორანტმა უნდა
წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;
სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);
სტუდენტის მიმართ გამოცემული ყველა სამართლებრივი აქტი/ამონაწერი
დამოწმებული უნივერსიტეტის ბეჭდით (განმეორებითი მობილობის შემთხვევაში –
ყველა იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, რომელშიც სტუდენტს
უსწავლია);



სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ
ვაჟებისთვის);
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის
შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული
თარგმანი;
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული საგანმანათლებლო დოკუმენტი;
2 ცალი ფოტოსურათი 3X4-ზე და ელვერსია ელექტრონულ მატარებელზე (CD);

 
.ბრძანების ასლი გადაეცეს განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტს;8
.ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს;9

.ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის საფინანსო სამსახურს;10
.დაევალოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს (ნ. კახაშვილს)11

წინამდებარე ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
.ბრძანების ასლი გადაეცეს12   სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სსიპ -
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს;

. ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  ძ ა ლ ა შ ი ა  ხ ე ლ მ ო წ ე რ ი ს თ ა ნ ა ვ ე ;1 3
.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი14

თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ.თელავი, დავით აღმაშენებლის
გ ა მ ზ ი რ ი  N  4 1 ) .
 
 
 

 
 

სსიპ −იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
რექტორი
ირმა შიოშვილი   
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