საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს
2012 წლის 24 თებერვლის
დადგენილება №607
სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის
ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. შეიცვალოს სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 3.14, 4.1, 4.2, 4.10, 5.7, 5.8, 5.14
პუნქტები და ისინი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3.14.თუ დასკვნით გამოცდაზე დაშვებულმა სტუდენტმა შუალედური შეფასებებისა და
დასკვნით გამოცდაზე მიღებული შეფასების ჯამში დააგროვა 41-50 ქულა (შეფასება FX),
მას ეძლევა უფლება იმავე სემესტრის სასესიო კვირებში ერთხელ გავიდეს დამატებით
გამოცდაზე, ხოლო დასკვნით ან/და დამატებით
გამოცდებზე დოკუმენტურად
დასაბუთებული საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობისას სტუდენტს, სწავლების
დეპარტამენტის წარდგინებით და რექტორის თანხმობით, შეიძლება მიეცეს გამოცდებზე
გასვლის უფლება მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე;
4.1.სტუდენტი
ვალდებულია
დეკანატში
გაიაროს
ადმინისტრაციული
(საფინანსო
ხელშეკრულების გაფორმება და/ან სწავლების საფასურის გადახდა) და აკადემიური
(სასწავლო ხელშეკრულების გაფორმება) რეგისტრაცია; საფინანსო ხელშეკრულება
ფორმდება სწავლების პირველ წელს – ჩარიცხვისას, ხოლო მობილობის ან აღდგენის წესით
ჩარიცხვისას, უნივერსიტეტის ფარგლებში სპეციალობის შეცვლისას, სტუდენტის სტატუსის
გაგრძელებისას ან სასწავლო კურსის ხელახლა გავლისას – სასწავლო წლის/სემესტრის
დაწყებამდე, როგორც წესი, არანაკლებ ორი კვირით ადრე. (24.02.2012 № 607)
4.2.საფინანსო ხელშეკრულება ფორმდება სტუდენტსა და სტუ-ს რექტორს შორის, სასწავლო
ხელშეკრულება – სტუდენტსა და დეკანს შორის და შეიცავს სტუდენტის მიერ სასწავლო
წლის (მობილობის ან აღდგენის წესით მეორე სემესტრის წინ ჩარიცხვისას – აღნიშნული
სემესტრის) განმავლობაში გასავლელი სასწავლო კურსების ნუსხას (დანართი1). სასწავლო
ხელშეკრულება წარმოადგენს საფინანსო ხელშეკრულების საფუძველს. (24.02.2012 № 607)
4.4.ხელშეკრულებები ფორმდება ორ ეგზემპლარად – ერთი რჩება სტუდენტთან, ხოლო მეორე
ინახება დეკანატში სტუდენტის პირად საქმეში. დეკანის მიერ დამოწმებული საფინანსო
ხელშეკრულების ასლი გადაეცება უნივერსიტეტის აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტს.
სტუდენტმა სწავლების საფასური უნდა გადაიხადოს საფინანსო ხელშეკრულებაში
მითითებულ ვადაში. (30.07.2010 №301)
4.10.სტუდენტს უფლება აქვს სემესტრის დაწყებამდე, როგორც წესი, არანაკლებ ორი კვირით
ადრე გააფორმოს დამატებითი სასწავლო და შესაბამისი საფინანსო ხელშეკრულებები.
დამატებით სასწავლო ხელშეკრულებაში მიეთითება სასწავლო კურსები, რომელთა
ხელახლა გავლის საჭიროება შეიქმნა. (24.02.2012 № 607)
5.7.საგანმანათლებლო პროგრამის საანგარიშო (გეგმური) ვადის ამოწურვის შემდეგ აკადემიური
დავალიანების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს აღნიშნული პროგრამის დასასრულებლად,
სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნებით, სწავლა გააგრძელოს დამატებითი სემესტრების
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განმავლობაში: ბაკალავრიატში – არა უმეტეს 4 სემესტრისა, სწავლების დანარჩენ
საფეხურებზე (დიპლომირებული სპეციალისტის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამებზე) – არა უმეტეს 2 სემესტრისა. თუ გეგმური ვადის
ამოწურვისას სტუდენტის აკადემიური დავალიანება ბაკალავრიატში აღემატება 120
კრედიტს, ხოლო სწავლების დანარჩენ საფეხურებზე – 60 კრედიტს, სტუდენტს უფლება აქვს
ფაკულტეტის/უნივერსიტეტის ფარგლებში მხოლოდ ერთხელ შეიცვალოს სპეციალობა.
შესაბამისად, სტუ-ში პირს სტუდენტის სტატუსი ჯამურად, როგორც წესი, შეიძლება
ჰქონდეს ბაკალავრიატში – არა უმეტეს 12 სემესტრისა, დიპლომირებული სპეციალისტის
პროგრამაზე – არა უმეტეს 7 სემესტრისა, მაგისტრატურაში – არა უმეტეს 6 სემესტრისა,
დოქტორანტურაში – არა უმეტეს 8 სემესტრისა. დამატებით სემესტრში/სემესტრებში
სწავლის გაგრძელების, ან სპეციალობის შეცვლის თაობაზე მან სწავლის დამთავრების
მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე არანაკლებ ორი კვირით ადრე განცხადებით უნდა
მიმართოს რექტორს. შესაბამისი ბრძანება გამოიცემა სტუდენტთან ფინანსური და სასწავლო
ხელშეკრულებების
საფუძველზე.
სწავლების
დამატებით
სემესტრში/სემესტრებში
გასავლელი სასწავლო კურსების შესაბამისი კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა
განისაზღვრება 4.5 პუნქტის მიხედვით. სტუდენტისთვის სწავლების დამატებით
სემესტრში/სემესტრებში გასავლელი სასწავლო კურსების შესაბამისი ღირებულება
განისაზღვრება 5.5 პუნქტის თანახმად, ბოლო სასწავლო წლის სწავლის საფასურის
მიხედვით, ხოლო სპეციალობის შეცვლისას სწავლების წლიური საფასური და, შესაბამისად,
საჭიროების შემთხვევაში დამატებით გასავლელი სასწავლო კურსების ღირებულება იქნება
იგივე, რაც დადგენილია მიმღები ფაკულტეტის სწავლების იგივე საფეხურის და წლის
სტუდენტებისათვის. (24.02.2012 № 607)
5.8. სტუდენტს, რომელიც ვერ დააგროვებს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული
კრედიტების რაოდენობას 5.7 პუნქტით მითითებული ხელშეკრულებებით განსაზღვრულ
ვადებში, დეკანის წარდგინებით ერთი თვის ვადაში შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი და ის
დიპლომის ნაცვლად მიიღებს შესაბამის ცნობას. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
ბრძანების გამოსვლიდან თორმეტი თვის განმავლობაში სტუდენტის სტატუსი ითვლება
შეჩერებულად
და
სტუდენტი
უფლებამოსილია
ისარგებლოს
სხვა
უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის უფლებით, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი შეუთავსებელია მიმღები
დაწესებულების წესდებასთან. (24.02.2012 № 607)
5.14. საგანმანათლებლო პროგრამის საანგარიშო (გეგმური) ვადის ამოწურვის შემდეგ
აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტს, რომელიც 5.7 პუნქტში მითითებულ ვადაში
განცხადებით არ მიმართავს რექტორს დამატებით სემესტრში/სემესტრებში სწავლის
გაგრძელების ან სხვა სპეციალობაზე გადასვლის თაობაზე, აღნიშნული ვადის ამოწურვიდან
ერთი თვის ვადაში დეკანის წარდგინებით შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი. აღნიშნულმა
პირმა სტატუსის აღდგენის მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამის დასასრულებლად ან
სპეციალობის შესაცვლელად განცხადებით უნდა მიმართოს რექტორს მობილობის ვადებში,
სემესტრის დაწყებამდე არანაკლებ ორი კვირით ადრე. (24.02.2012 № 607)
2. სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციას დაემატოს 4.13, 5.141, 5.142 პუნქტები:
4.13.უნივერსიტეტს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეუზღუდოს შეფასებების
შეტანა ელექტრონულ უწყისებში ან/და შეუჩეროს სტატუსი სტუდენტს, რომელიც არ
შეასრულებს საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. (24.02.2012 №
607)
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5.141. პირს, რომელსაც ამ ინსტრუქციის 5.7 პუნქტით განსაზღვრული წესით გაუგრძელდება
სტუდენტის სტატუსი ან 5.14 პუნქტით განსაზღვრული წესით აღუდგება სტუდენტის
სტატუსი, გასავლელი სასწავლო კურსების შესწავლის წინაპირობების დაცვისა და
მოცულობის (კრედიტების რაოდენობის) საფუძველზე განესაზღვრება სწავლების
დამატებითი სემესტრების რაოდენობა; ბრძანებაში მიეთითება აგრეთვე სწავლების
სემესტრების რიგითი ნომრები (მაგალითად, ბაკალავრიატის სტუდენტს შეიძლება მიეცეს
უფლება სწავლა გააგრძელოს სწავლების მეცხრე, მეცხრე-მეათე, მეცხრე-მეთერთმეტე ან
მეცხრე-მეთორმეტე სემესტრებში). (24.02.2012 № 607)

5.142. სტუდენტის მიერ სპეციალობის შეცვლა, სტატუსის გაგრძელება, სასწავლო კურსის
ხელახლა გავლა, სტუდენტის სტატუსის აღდგენა, აგრეთვე კურსდამთავრებულისათვის
დიპლომის, დიპლომის დანართის ან ცნობის გაცემა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ
ფინანსური დავალიანების დაფარვის შემდეგ. (24.02.2012 №607)
3. წინამდებარე ინსტრუქციის ცვლილებები ძალაში შევიდეს 2012-2013 სასწავლო წლის
დასაწყისიდან.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

ა. ფრანგიშვილი

აკადემიური საბჭოს მდივანი

გ. სალუქვაძე
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