
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები 
სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა



დაფინანსების საფუძველი

დროებითი სამთავრობო 
კომისიის 

გადაწყვეტილება

მთავრობის 
განკარგულება

განათლებისა და 
მეცნიერების 

სამინისტროს პროგრამა

Ø პროგრამა ამოქმედდა 2013 წელს

Ø პროგრამა მიმდინარეობს ყოველი სასწავლო წლისთვის

Ø ბიუჯეტი 5 000 000 ლარი



დაფინანსებული სტუდენტების სტატისტიკა წლების მიხედვით

სასწავლო  წელი 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

ბაკალავრები 444 525 648 784 1012 1402 2107 2050 1921

მაგისტრები 27 61 88 98 181 233 301 304 288

სტუდენტების 
საერთო 
რაოდენობა

471 586 736 882 1193 1635 2408 2354 2209

გამოყოფილი 
თანხა (ლარი)

950 000 1 200 000 1 450 000 1 750 000 2 500 000 3 336 000 4 834 500 4 380 087.50 4 452 653.50

2021-2022 სასწავლო წლის 

I სემესტრში დაფინანსდა 2163 სტ.
II სემესტრში დაფინანსდა 2041 სტ



მიზნობრივი ჯგუფი

გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები სტუდენტები

გორის 
მუნიციპალიტ

ეტის

კასპის 
მუნიციპალიტ

ეტის

ქარელის 
მუნიციპალიტ

ეტის

ხაშურის 
მუნიციპალიტ

ეტის

საჩხერის 
მუნიციპალიტ

ეტის

დუშეთის 
მუნიციპალიტ

ეტის

ონის 
მუნიციპალიტ

ეტის

წალენჯიხის 
მუნიციპალიტ

ეტის

ზუგდიდის 
მუნიციპალიტ

ეტის

ვინ შეიძლება დაფინანსდეს აღნიშნული პროგრამით?



რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი დაფინანსებისთვის?

სტუდენტს უნდა ჰქონდეს აქტიური სტატუსი პირველ სემესტრში 2022 წლის  1 ნოემბრის  
მდგომარეობით (ბაკალავრები) და 15 ნოემბრის მდგომარეობით (მაგისტრები)   და მეორე 
სემესტრში 2023 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით  (მაგისტრები, ბაკალავრები)

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც სწავლობს სტუდენტი უნდა იყოს აკრედიტებული

სტუდენტს ბოლო 3 წელი უნდა ესწავლა და ატესტატი აეღო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში 
ან ამ სოფელში საშუალო საფეხურის სკოლის არ რსებობის გამო, უახლოესი დასახლების 
სკოლაში (პროგრამაში პირველად ჩართვისას)

სტუდენტი უნდა ცხოვრობდეს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში



სიახლე 
სტუდენტთა რეგისტრაციის ელექტრონული პორტალი

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსების 
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე სასწავლო წელს განცხადებები მიიღება მხოლოდ 

ელექტრონულად, პორტალზე - https://socreg.mes.gov.ge/login/

ელექტრონულ პორტალზე შესვლა შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ბანერიდან
https://www.mes.gov.ge/index.php?lang=geo

პროგრამის ფარგლებში განიხილება მხოლოდ ელექტრონულად დარეგისტრირებული
განცხადებები

https://uat-socreg.mes.gov.ge/login/
https://www.mes.gov.ge/index.php?lang=geo


1. სტუდენტი რეგისტრაციისთვის უნდა შევიდეს გვერდზე  https://socreg.mes.gov.ge და
„დააჭიროს ღილაკს: „რეგისტრაცია“

2. სტუდენტმა უნდა შეავსოს ყველა სავალდებულო ველი, გაეცნოს ბრძანებას და 
დაეთანხმოს რეგისტრაციისათვის აუცილებელ პირობებს.

ნაბიჯი პირველი  
რეგისტრაცია

3. რეგისტრაციის დასრულებისათვის უნდა 
დადასტურდეს ტელეფონის ნომრის სიზუსტე. 
შესაბამისად, სტუდენტი მის მიერ მითითებულ 
ტელეფონის ნომერზე მიიღებს უნიკალურ კოდს, 
რომელიც უნდა შეიყვანოს პორტალზე.



1. სტუდენტი პირადი ნომრით და პაროლით 
შედის სისტემაში;

2. გვერდზე შესვლის შემდგომ ეკრანზე გამოჩნდება ფანჯარა

3. სტუდენტმა უნდა აირჩიოს შესაბამისი 
მუნიციპალიტეტი და ჩაწეროს სოფელი;

ნაბიჯი II
განცხადების 

შევსება



4. მუნიციპალიტეტის არჩევის და სოფლის ჩაწერის შემდეგ მონიშნეთ უნივერსიტეტი, სადაც გსურთ 
დაფინანსების მიღება

ნაბიჯი III 
დასრულება

5. ყველა სავალდებულო ველის შევსების შემდეგ 
სტუდენტი აჭერს ღილაკს ,,გაგზავნა“ და მითითებულ 
ტელეფონის ნომერზე  იღებს მოკლე ტექსტურ 
შეტყობინებას ,,განცხადება წარდგენილია“



შენიშვნა :
• რეგისტრაციას გადის ყველა სტუდენტი მიუხედავად იმისა წინა წლებში ფინანსდებოდა თუ არა აღნიშნულ პროგრამით;
• სტუდენტს (მაგისტრი; ბაკალავრი) ბოლო 3 წელი უნდა ესწავლა და ატესტატი აეღო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში ან ამ

სოფელში საშუალო საფეხურის სკოლის არ რსებობის გამო, უახლოესი დასახლების სკოლაში (პროგრამაში პირველად
ჩართვის შემთხვევაში)

• თუ სტუდენტს უკვე გავლილი აქვს რეგისტრაცია ვებ გვერდზე socreg.mes.gov.ge განმეორებითი რეგისტრაცია შეუძლებელია და
უნდა გამოიყენოს უკვე არსებული პაროლი

• თუ სტუდენტი სწავლობს ორ უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებაში, მან უნდა მონიშნოს მხოლოდ ის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც სურს მიიღოს სწავლის დაფინანსება;

• პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოპოვების ან ვერ მოპოვების შესახებ ინფორმაცია გაიგზავნება რეგისტრაციისას
მითითებულ ტელეფონის ნომერზე: (თქვენი განცხადება დაკმაყოფილდა ან თქვენი განცხადება არ დაკმაყოფილდა)

• თუ განაცხადი არასწორად იქნა შევსებული, შესაძლებელია პროგრამით განსაზღვრულ რეგისტრაციის ვადებში შეიცვალოს
აღნიშნული ინფორმაცია. ამისთვის საჭიროა სტუდენტი შევიდეს გვერდზე და დააჭიროს ღილაკს „შესწორება „



მადლობა 
ყურადღებისთვის


