
  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  
აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი  

საბჭოს (სენატი)2021 წლის 30 ივნისის 
 გაერთიანებული სხდომის №01-05-17/08 

 დადგენილების დანართი 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

აკადემიური დეპარტამენტის დებულება 
 

მუხლი 1. დეპარტამენტის სტატუსი  

1. აკადემიური დეპარტამენტი (შემდგომში - დეპარტამენტი) წარმოადგენს საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის (შემდგომში – უნივერსიტეტი) ფაკულტეტის ძირითად სასწავლო 
სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის ან/და მისი 
კომპონენტების ფარგლებში  უზრუნველყოფს სასწავლო, მეთოდურ და სამეცნიერო-კვლევით 
საქმიანობას. 

2. დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის წესდებით, ამ 
დებულებით და შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით. 
 

მუხლი 2. დეპარტამენტის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები  

1. დეპარტამენტი: 

ა) უზრუნველყოფს დეპარტამენტისათვის დადგენილი წესით განსაზღვრულ საგანმანათლებლო 
პროგრამ(ებ)ის (აკადემიური უმაღლესი და/ან პროფესიული) კომპონენტებში სწავლებისა 
(ლექციები, სემინარები, ლაბორატორიები, პრაქტიკული მეცადინეობები და სხვ.) და კვლევის 
განხორციელებას სილაბუსების/პერსონალური სამუშაო გეგმებისა და სასწავლო განრიგის 
შესაბამისად;  

ბ) კომპეტენციის შესაბამისად მონაწილეობს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის/სასწავლო 
კურსების შექმნაში, არსებული პროგრამ(ებ)ის მოდიფიცირებასა და ახალი საგანმანათლებლო 
პროგრამების დანერგვაში; ხელს უწყობს პროგრამ(ებ)ის ხელმძღვანელ(ებ)ის და სხვა 
წარმმართველი პერსონალის თანამშრომლობას სტუდენტებთან, დამსაქმებლებთან, 
კურსდამთავრებულებთან, პროფესიულ ასოციაციებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან, 
აგრეთვე პროგრამის მდგრადობასა და ინტერნაციონალიზაციას; 

გ) ახორციელებს საგანმანათლებლო კომპონენტების მეთოდურ უზრუნველყოფას 
(სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო-მეთოდური მასალ(ებ)ის მომზადება, განხილვა, 
რეცენზირება, რეკომენდირება);  

დ) ახდენს დეპარტამენტის აკადემიური დატვირთვის ფორმირებას და ადმინისტრირებას; 

ე) სასწავლო სემესტრის დაწყებამდე აჯამებს დეპარტამენტის თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციას სემესტრის ფარგლებში შესასრულებელი სასწავლო, მეთოდური და სამეცნიერო-
კვლევითი სამუშაოების შეუფერხებლად განხორციელების მზადყოფნასთან დაკავშირებით, 
ხოლო სემესტრის ბოლოს განიხილავს ანგარიშს შესრულებული სამუშაოების შესახებ. 

ვ) სასწავლო წლის ბოლოს, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს წარუდგენს 
პროგრამის ხელმძღვანელების/სილაბუსების ავტორების და დეპარტამენტის სხვა პერსონალის 
სამეცნიერო და სხვა აქტივობების ამსახველ ანგარიშებს; 



  

ზ) უზრუნველყოფს სწავლების არსებული მეთოდების ეფექტიანად გამოყენებას, სწავლების 
ახალი მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას, სასწავლო პროცესის სრულყოფას და 
სწავლების ხარისხის ამაღლებას; 

თ) უზრუნველყოფს სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში ჩართულობას; 

ი) უზრუნველყოფს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს 
შესაბამისი სასწავლო და/ან სამეცნიერო თემებით და ხელმძღვანელებით; 

კ) ხელს უწყობს პერსონალის პროფესიულ განვითარებას, ამ მიზნით შეიმუშავებს გეგმებს და 
ახორციელებს მათი შესრულების მონიტორინგს; აგრეთვე, აზიარებს პედაგოგების ადგილობრივ 
და საერთაშორისო გამოცდილებას, საუკეთესო პრაქტიკას. 

ლ) პროფილის შესაბამისად ამყარებს საქმიან კავშირებს, თანამშრომლობს პარტნიორი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულებთან და  
სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან; 

მ) ეფექტიან კოორდინაციას უწევს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას, ატარებს სამეცნიერო-
მეთოდურ სემინარებს, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, კერძო შეკვეთის პირობებში 
უნივერსიტეტის სახელით იძლევა სპეციალისტის დასკვნებს, როგორც სამეცნიერო-კვლევით 
სამუშაოებზე, ისე პროექტებზე; 

ნ) ორგანიზებას უკეთებს სამაგისტრო საკვალიფიკაციო და სადოქტორო სადისერტაციო 
ნაშრომების რეცენზირებას;  

ო) ახორციელებს სტუდენტთა შეფასების უწყისების რეგისტრაციას და დეკანატში გადაცემას; 

პ) კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს დეპარტამენტის გამართული ფუნქციონირებისათვის 
საჭირო, უნივერსიტეტში მოქმედ სამართლებრივ აქტებთან თავსებად სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. დეპარტამენტის შექმნის ან გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭო.  

3. სათანადო დასაბუთებით, მულტიდისციპლინური საგანმანათლებლო პროგრამის საუკეთესო 
მიზნებისათვის, შესაძლებელია ერთზე მეტი ფაკულტეტის ფარგლებში შეიქმნას 
ფაკულტეტთაშორისი დეპარტამენტი. 

4. დეპარტამენტის შემადგენლობაში ერთიანდება, როგორც წესი, არანაკლებ ხუთი აკადემიური 
თანამდებობის პირი (არანაკლებ ხუთი საშტატო ერთეული), სულ მცირე ერთი პროფესორის 
სავალდებულო მონაწილეობით.                      

5. დეპარტამენტის შემადგენლობა კომპლექტდება აკადემიური, მოწვეული, მასწავლებელთა 
და/ან დამხმარე პერსონალით. 

6. დეპარტამენტი საქმიანობას ახორციელებს უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების და 
სამოქმედო გეგმების, აგრეთვე ფაკულტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (შვიდწლიანი) 
და დეპარტამენტის სამოქმედო გეგმების (სამწლიანი და ერთწლიანი)  შესაბამისად. 

7. დეპარტამენტს უნდა ჰქონდეს: 

• სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი, მეთოდური მუშაობის, პერსონალის პროფესიული 
განვითარების და განვითარებაზე ორიენტირებული სხვა მიმართულებების ამსახველი გეგმები; 

• სასწავლო-მეთოდური დოკუმენტაცია; 

• სხდომების ამსახველი ოქმები; 



  

• უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 
დოკუმენტაცია. 

8. აქტიურ რეჟიმში შენახვის ვადის გასვლის შემდეგ დოკუმენტაცია გადაეცემა 
უნივერსიტეტის/ფაკულტეტის არქივს არსებული წესით. 

მუხლი 3. აკადემიური დეპარტამენტის მართვა 

1.  დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც, როგორც წესი, არის 
ამავე დეპარტამენტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი. 

2.  დეპარტამენტის უფროსის დანიშვნის მაქსიმალური ვადაა 4 წელი. დეპარტამენტის უფროსი, 
აგრეთვე უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ინიშნება მისი, როგორც აკადემიური 
პერსონალის, სამსახურებრივი უფლებამოსილების დარჩენილი ვადით. 

3. დეპარტამენტის უფროსი, აგრეთვე უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, არ შეიძლება იყოს 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე მყოფი პირი ან სხვა სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი. 

4. დეპარტამენტის უფროსს, აგრეთვე უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს, დეკანის 
წარდგინების საფუძველზე, თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს რექტორი. 

5. დეპარტამენტის უფროსი პირდაპირი დაქვემდებარების წესით ანგარიშვალდებულია 
რექტორის და ვიცე-რექტორის, ხოლო უშუალო დაქვემდებარებით - ფაკულტეტის დეკანისა და 
საბჭოს წინაშე. 

6. დეპარტამენტის უფროსი იწვევს და წარმართავს დეპარტამენტის სხდომებს. სხდომა 
უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება დეპარტამენტის წევრთა 3/4 მაინც. გადაწყვეტილება მიიღება 
სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. ისეთი საკითხების განხილვა, რომელთა შინაარსი ეხება 
სხვა დეპარტამენტის ინტერესებს, ხდება დეპარტამენტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ცალკეულ 
შემთხვევაში, საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სათათბირო ხმის უფლებით, სხდომაზე 
შეიძლება მოწვეული იქნეს სხვა დეპარტამენტის, ფაკულტეტის/უნივერსიტეტის რომელიმე 
სტრუქტურული ერთეულის ან/და სხვა დაწესებულების წარმომადგენელი/წარმომადგენლები. 
აღნიშნულის შესახებ მიეთითება ოქმში.  

7. დეპარტამენტის უფროსს პირადი პასუხისმგებლობა ეკისრება დეპარტამენტის საქმიანობაზე. 
იგი ყოველწლიურ ანგარიშს აბარებს ფაკულტეტ(ებ)ის საბჭო(ებ)ს. 

8.  დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა ითვლება პირის შეთავსებით მუშაობად. მისი, როგორც 
დეპარტამენტის უფროსის სახელფასო ნიხრი განისაზღვრება საშტატო განრიგით. 

9.  დეპარტამენტის უფროსის გათავისუფლების საფუძველია: 
ა) პირადი განცხადება; 
ბ) აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლება; 
გ) წლიური ანგარიშის უარყოფითი შეფასება; 
დ) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა შემთხვევა. 
10.  დეპარტამენტის უფროსის ან უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნა ხორციელდება 
ვაკანსიის წარმოქმნიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში.  
 

მუხლი 4. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება წინამდებარე დოკუმენტის 
დამტკიცებისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად. 


