saqarTvelos teqnikuri universitetis
პერსპექტიული განვითარების სამსახურის
d e b u l e b a
1. zogadi ნაწილი
1.1. პერსპექტიული განვითარების სამსახური warmoadgens saqarTvelos
teqnikuri universitetis (SemdgomSi - stu)
struqturul erTeuls,
romelic saqmianobas warmarTavs saqarTvelos konstituciis, “umaRlesi
ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis, stu-s wesdebis, am debulebis,
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad da emsaxureba:
a). saqarTvelos teqnikuri universitetis sawesdebo amocanebidan
gamomdinare stu-saTvis gadmocemuli uZravi qonebis marTvis strategiis
gansazRvras,
sawarmoo
da
inteleqtualuri
potencialis
realizaciisaTvis pirobebis momzadebas da sameurneo, ekonomikuri da
samewarmeo saqmianobis warmarTvas.
b). ტექნოპარკებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე ორიენტირებული სხვა
სამეწარმეო სტრუქტურების ფორმირებით adgilobriv da saerTaSoriso
bazarze konkurentunariani produqciis SeqmnisaTvis xelis Sewyoba da
Tanamedrove
moTxovnebis
Sesabamisad
materialur-teqnikuri
bazis
modernizacia.
1.2. debuleba warmoadgens saqarTvelos teqnikuri universitetis
Sidanormatiul dokuments da gansazRvravს პერსპექტიული განვითარების
სამსახურის funqciebs da saqmianobis ZiriTad mimarTulebebs.
2. samsaxuris funqciebi და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები.
2.1. უნივერსიტეტის sameurneo, ekonomikuri da samewarmeo saqmianobis
განვითარების ხელშეწყობით მოიძიოს განათლების ფინანსირების დამატებითი
წყაროები.
2.2. monawileoba miiRos ნორმატიული და ინსტიტუციონალური ბაზიs,
საინოვაციო
საქმიანობის
მასტიმულირებელი
“ვენჩურული”
კაპიტალიs,
სამართლებრივი სისტემიs, samewarmeo da საინოვაციო ინფრასტრუქტურიs
(ტექნოპარკები, ინტელექტუალური საკუთრების ბირჟები, ბიზნეს-ინკუბატორები,
მცირე საინოვაციო საწარმოები), მეცნიერებასა და წარმოებას შორის აქტიური
თანამშრომლობიs სხვa formebisadmi xelis Sewyobis mizniT.
2.3. მოახდინოს კონკრეტული კლასტერული და ინდუსტრიული საუბნო საწარმოოტექნოლოგიური ბაზის ორგანიზება,
iseTi
ახალი ეკონომიკური
სტრუქტურირების SeqmniT, rogorebicaa: საინოვაციო ცენტრები, ტექნოლოგიურ
პარკები, საინვესტიციო ფონდები, საცდელი წარმოებები, საკონსტრუქტორო
ბიუროებi და სხვა. aRniSnuli განაპირობებს საბაზრო მექანიზმების ამუშავებას
ტექნიკურ უნივერსიტეტში, შექმნიs ახალ სამუშაო ადგილებს მეცნიერებაში,
წარმოებასა და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და ტექნიკური მომსახურების სერვისის
სფეროში როგორც პროფესორ-მასწავლებელთათვის და დამხმარე პერსონალისათვის,
ასევე სტუდენტებისათვის.
2.4. სტუ-ს ეკონომიკის ეფექტური მართვისათვის საკუთარი ინტელექტუალური,
მმართველობითი ღირებულებების მქონე ტექნოლოგიის შექმნის უზრუნველყოფა
ახალი სტრუქტურების შექმნით, ბიზნეს-ინკუბატორებიდან და ტექნოლოგიური

პარკებიდან
დაწყებული
და
მსხვილი
საგანმანათლებლო-ტექნოლოგიური
გაერთიანებებით დამთავრებული.
2.5. universitetis sakuTrebaSi arsebuli uZravi და მოძრავი qonebis an
misi nawilis gasxvisebas an datvirTvas, arsebuli kanonmdeblobis
Sesabamisad, universitetis senatis Tanxmobis SemTxvevaSi.
2.6. ხელი შეუწყოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გადაქცევსა საბაზრო პრინციპებით
მოქმედ სასწავლო‐სამეცნიერო‐საფინანსო‐საწარმოო სტრუქტურად,
რაც
შექმნის აუცილებელ პირობას სტუ-ს დინამიური განვითარებისათვის.
2.7. მცირე და საშუალო მაღალტექნოლოგიური საწარმოების შექმნა სტუ-სათვის
მისაღები სქემის რეალიზებით: მეცნიერება-ტექნოლოგიები-ტექნიკური გადაწყვეტაწარმოება.
2.8.
ბიზნესზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლოსამეცნიერო-სამეწარმეო ცენტრების ფორმირების პროცესში ხელი შეუწყოს
თანამედროვე სისტემური სასწავლო-სამეცნიერო და საწარმოო კომპლექსის
მოდერნიზაციას.
2.9. ხელი შეუწყოს მონაწილეობა მიიღოს:
ა). ტექნიკური უნივერსიტეტის გარდაქმნაში საბაზრო პრინციპებით მოქმედ
სასწავლო‐სამეცნიერო‐საფინანსო‐საწარმოო
სტრუქტურად,
რაც
უზრუნველყოფს სტუ‐ს ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფას და შექმნის
აუცილებელ პირობას სტუ-ს დინამიკური განვითარებისათვის.
ბ). ახალი საინოვაციო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ბიზნეს-კომპლექსის
(კლასტერი) სტრუქტურის ”განათლება-მეცნიერება-მრეწველობა”, და მის ბაზაზე
ბიზნესზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო-სამეცნიეროსამეწარმეო ცენტრების შექმნაში.
გ). საგანმანათლებლო-სამეცნიერო-საწარმოო კორპორატიული გაერთიანებების
ორგანიზებაში, რომელიც მიიღწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოო ბაზის,
მარკეტინგისა და მენეჯმენტის მწყობრი სისტემის შექმნით.
დ). რეკომენდაციების შემუშავებაში სტუ‐სთვის მხარდამჭერი ისეთი სისტემის
შესაქმნელად, რომლის ძირითადი ფუნქცია იქნება მუნიციპალური და საქმიანი
წრეებისაგან საფინანსო და საინვესტიციო რესურსების აკუმულირება შემოსავლების
მისაღებად, რაც წარიმართება სტუ‐ს საწესდებო მიზნების აღსრულებისათვის.
ე). saqarTvelos teqnikur universitetTan da teqnikuri profilis
samecniero-kvleviT institutebTan arsebuli saeqsporto centrebis
muSaobis koordinaciaში, dakveTebis mozidvisa da Sesrulebis xarisxis
amaRlebis mizniT.
ვ). stu-s komercializaciis departamentis mier SerCeuli perspeqtiuli
samecniero proeqtebis warmoebaSi danergvis SesaZleblobebis moZიebაში.
2.13
stu-Si
da
samecniero-kvleviT
institutebSi
damuSavebuli
proeqtebis
mixedviT
konkurentunariani
manqanebis,
danadgarebis,
mowyobilobebis, samarjvebis da sxva produqciis saTavo samrewvelo
nimuSebis damzadeba da seriuli gamoSvebis organizacia.

3. Dსამსახურის struqtura.
31. სამსახურს ხელმძღვანელოს უფროსი.
3.2 samsaxuris ufrosi xelmZRvanelobs da kontrols uwevs samsaxuris
saqmianobas,
TanamSromelTa
mier
maTze
ganpirobebuli
samuSaos
xarisxian, droul da sruli moculobiT Sesrulebis uzrunvelyofis
mizniT.
3.3 axorcielebs saqarTvelos kanonmdeblobiT, stu-s wesdebiT da am
debulebiT gansazRvrul sxva uflebamosilebas.
3.5 stu-s reqtorTan da administraciis xelmZRvanelTan SeTanxmebiT
samsaxuri aqvs da iyenebs ugerbo beWeds da blankebs.
3.6.
samsaxurSi
specialistebis
raodenoba
ganisazRvreba
stuswarmomadgenlobiTi sabWos mier damtkicebuli stu-s struqturis
Sesabamisad.
3.7. სამსახურის TanamSromlebs Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan
aTavisuflebs stu-s reqtori.
4. daskvniTi debulebebi
4.1. debuleba ZalaSia stu-s warmomadgenlobiTi sabWos mier misi
damtkicebis momentidan.
4.2. debulebaSi cvlilebebis da damatebebis Setanas ganixilavs da
amtkicebs warmomadgenlobiTi sabWo.
4.3. debuleba Zalas kargavs axali debulebis damtkicebis an samsaxsuris
likvidaciis SemTxvevaSi.

