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1. ზოგადი დებულებანი  

1.1 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (შემდგომში – უნივერსიტეტი) 

სწავლების დეპარტამენტი (შემდგომში – დეპარტამენტი) წარმოადგენს 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც 

თავის საქმიანობას წარმართავს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს  

კანონის, უნივერსიტეტის წესდების, ამ დებულებისა და საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

1.2 დებულება განსაზღვრავს სწავლების დეპარტამენტის ფუნქციებსა და 

სტრუქტურას. 
 

2. დეპარტამენტის ფუნქციები  
 

2.1. მონაწილეობა უნივერსიტეტის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში 

ინტეგრაციის მიზნით ბოლონიის პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად, 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე 

სწავლების, სწავლისა  და შეფასების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებაში, 

გავრცელებაში, დანერგვაში და შემდგომ სრულყოფაში.  

2.2. სტუ-ში განათლების ყველა საფეხურის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის 

სათანადო მეთოდური უზრუნველყოფაში მონაწილეობა. 

2.3. მონაწილეობა კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული 

სისტემის (ECTS) შესაბამისად პროფესიული განათლების, ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საკვალიფიკაციო დახასიათებების 

შედგენაში, კურიკულუმების შემუშავებისა და დანერგვისათვის საჭირო 

მეთოდური მასალების მომზადებასა და შესაბამისი კონცეფციების შემუშავებაში.  

2.4. აკადემიური ჯგუფების ფორმირების საუნივერსიტეტო პოლიტიკის 

განხორციელება. 

2.5. უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის წარმართვა.  

2.6. უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მობილობის 

უზრუნველსაყოფად, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების და განათლების 

დონის ამაღლების მიზნით საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულებებთან ურთიერთობის დამყარება და ერთობლივი პროექტების 

დამუშავება.  

2.7. მონაწილეობა სხვადასხვა ფირმებთან და პროფესიულ გაერთიანებებთან 

პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულთა შრომის ბაზარზე დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით.  

2.8. ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის გავლისათვის თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში საჭირო სამუშაოების ჩატარება.  

2.9. სწავლების უახლესი ტექნოლოგიების შემოღებისათვის საჭირო 

ღონისძიებების გატარება.  



 

 

2.10. სასწავლო პროცესის მართვის, კრედიტების ტრანსფერებისა და დაგროვების 

ევროპული სისტემის (ECTS) და უმაღლესი განათლების პრობლემებზე 

სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა. 

2.11. დამტკიცებული სასწავლო გეგმის მიხედვით აკადემიური დეპარტამენტების 

მიერ წარმოდგენილი აკადემიური დატვირთვის გაანგარიშების და განაწილების 

შემოწმება შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით. 

2.12. მოწვეული მასწავლებლების დანიშვნისა და განთავისუფლების ბრძანების 

პროექტების მომზადება, აკადემიური დეპარტამენტების მიხედვით, 

ყოველთვიურად დეპარტამენტებიდან წარმოდგენილი მოწვეული 

მასწავლებლების მიერ ჩატარებული საათების შედარება გეგმიურთან და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტში გადაცემა; სასწავლო წლის ბოლოს 

შესაბამისი არქივის შექმნა.  

2.13. სასწავლო წლის განმავლობაში მოწვეული პედაგოგებისათვის მოთხოვნილი 

ცნობების გაცემა. 

2.14. სწავლების ყველა საფეხურის საკვალიფიკაციო კომისიების დოკუმენტაციის 

შემოწმება და მომზადება ბრძანებისათვის. 

2.15. აკადემიური ჯგუფების მეცადინეობების ცხრილების შედგენა. 

2.16. ფაკულტეტებიდან წარმოდგენილი ინფორმაციის (საბჭოს დადგენილება, 

მოხსენებითი ბარათი) საფუძველზე სწავლების ყველა საფეხურზე (ბაკალავრიატი, 

მაგისტრატურა, დაქტორანტურა, ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამა, 

პროფესიული განათლება) მისაღებად ვაკანსიების და სხვა საჭირო ინფორმაციის 

წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე დასამტკიცებლად და დადგენილ ვადებში სსიპ - 

განათლების ხარისხის ეროვნულ ცენტრსა და სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნულ ცენტრში წარსადგენად შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება. 

2.17. უნივერსიტეტში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არ მქონე 

პირთა მისაღებად სწავლების ყველა საფეხურზე ვაკანსიების და სხვა საჭირო 

ინფორმაციის წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე დასამტკიცებლად. 

2.18. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით ჩარიცხულ პირთა უნივერსიტეტის საბაკალავრო 

პროგრამებზე ჩასარიცხად რექტორის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემის 

შემდეგ მისი ასლის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში წარდგენა. 

2.29. სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის და/ან უნივერსიტეტის 

მიერ ორგანიზებული ტესტირების შედეგების საფუძველზე იმ აპლიკანტების 

გამოვლენა, რომლებიც მოიპოვებენ სწავლის უფლებას პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე; შესაბამისი დოკუმენტების დადგენილ ვადებში 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში წარდგენა. 

2.20. სასპეციალიზაციო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების პროცესის წარმართვა. 

2.21. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის პროცესის წარმართვა. 

2.22. უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაცემთა ბაზის შექმნა. 

2.23. უნივერსიტეტში მაგისტრანტობის კანდიდატების ჩარიცხვის თაობაზე 

რექტორის ერთიან აქტთან ერთად სსიპ – გამოცდების ეროვნულ ცენტრში და 



 

 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენი 

ინფორმაციის მომზადება. 

2.24. დიპლომების ფორმების პროექტების შემუშავებასა და დამტკიცებაში 

მონაწილეობა. 

2.25. უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურებთან კავშირში საერთაშორისო 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა პროფესორ-

მასწავლებელთა და სტუდენტთა მობილობის ხელშესაწყობად, საერთაშორისო 

კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და სემინარებში, აგრეთვე ერთობლივ 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტებში მათი მონაწილეობის და 

ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების შესამუშავებლად. 

2.26. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  სტუდენთტა და 

პროფესორ-მასწავლებელთა ერთიანი რეესტრის წარმოება. 

2.27 სხვადასხვა დაწესებულებების და შიდა სამსახურების მიერ კონტიგენტთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება  
 

3. დეპარტამენტის სტრუქტურა  

3.1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს პირი (დეპარტამენტის უფროსი) 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალიდან.  

3.2. დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს მოადგილე. 

3.3. დეპარტამენტში განყოფილებების, სექტორების, ჯგუფების, აგრეთვე მთავარი 

სპეციალისტების, უფროსი სპეციალისტებისა და სპეციალისტების რაოდენობა და 

თანამდებობრივი განაკვეთები განისაზღვრება უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მიერ დამტკიცებული სტრუქტურის და 

საშტატო განრიგის შესაბამისად.  

3.4. დეპარტამენტის თანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.  

3.5. დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია რექტორის და ვიცე-რექტორის 

წინაშე.  
 

4. დასკვნითი დებულებები  

4.1. დებულება ძალაშია უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) 

მიერ მისი დამტკიცების მომენტიდან.  

4.2. დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების ან/და 

დეპარტამენტის ლიკვიდაციის შემთხვევაში. 

 


