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მუხლი 1.  ზოგადი დებულებები 

 

1.1.  საქართველოს  ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ (შემდეგში-სეუ) არის საქართველოს 

კანონის “მეწარმეთა შესახებ” და საქართველოს კანონის “უმაღლესი განათლების შესახებ” 

მოთხოვნათა დაცვით დაფუძნებული, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების 

სახით ჩამოყალიბებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც  მოქმედებს 

არსებული კანონმდებლობისა და სეუ-ს  წესდების საფუძველზე; 

1.2. სეუ ეწევა საგანმანათლებლო  საქმიანობას, კერძოდ: ქმნის და ახორციელებს   

საგანმანათლებლო პროგრამებს – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტანდარტების, რეკომენდაციების, სწავლების 

მეთოდებისა  და  მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით; 

1.3.  სეუ მონაწილეობს ქვეყნის საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ, კულტურულ და   სპორტულ 

ცხოვრებაში; 

1.4.  სეუ-ს ფარგლებში დაუშვებელია:  ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ან პოლიტიკური 

ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულის შექმნა და ფუნქციონირება, ასევე  პარტიული 

აგიტაციისა და პროპაგანდის წარმოება; 

1.5.  სეუ-ს ფარგლებში დაუშვებელია ნებისმიერი დისკრიმინაცია, მათ შორის აკადემიური, 

რელიგიური,  ეთნიკური კუთვნილების, პოლიტიკური შეხედულებების, სქესის, 

სოციალური წარმოშობისა და სხვა ნიშნით; 

1.6.  სეუ ვალდებულია, შექმნას სათანადო საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისებისა და 

პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავების, სტუდენტის მაღალ აკადემიურ დონეზე 

მომზადებისათვის საჭირო პირობები; 

1.7. სეუ თავისი მისიის განხორციელების მიზნით, თანამედროვე ევროპული  სტანდარტების 

თავსებადი სასწავლო პროცესით  უზრუნველყოფს: 

1.8.1. აზრის გამოხატვის თავისუფლების პატივისცემის იდეალების დამკვიდრებას; 

1.8.2. კრიტიკული აზროვნების და აღმოჩენების უნარების გამომუშავებას; 

1.8.3. საკუთარი ქმედებების შედეგებზე პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვივებას; 

1.8.4. წარმატებული სტუდენტების  წახალისებას; 

1.8.5. სტუდენტის ინტერესების, ინტელექტუალური შესაძლებლობების გამოვლენის, 

განვითარების ხელშეწყობას სწავლის, კვლევის, ცოდნის შექმნის, ლიდერის 

თვისებებისა და კომპეტენციების მისანიჭებლად; 

   1.9.     სეუ-ში საზოგადოებრივი მომსახურება  ხორციელდება: 

1.9.1. თანამედროვე ცოდნისა და ტექნოლოგიების განვითარებით; 

1.9.2. შეზღუდული შესაძლებლობების  სტუდენტებისათვის სწავლის ხელსაყრელი 

პირობების შექმნით; 

1.9.3. სტუდენტების მობილობის წახალისებით; 

1.9.4. საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობით; 

1.9.5. თანამედროვეობის გამოწვევების შესატყვისი ცოდნის შეთავაზებით. 

 

 



მუხლი 2.   სეუ-ს მართვა და სტრუქტურა 

2.1. სეუ-ს მმართველი ორგანოებია: 

2.2.1. რექტორი; 

2.2.2. ფინანსური დირექტორი; 

2.2.3. რექტორის მოადგილე განათლების ხარისხის განვითარების  ნაწილში (ვიცე რექტორი); 

2.2.4. აკადემიური საბჭო; 

2.2.5. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი; 

2.2.6. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

 

2.2. სეუ-ს სტრუქტურული ერთეულებია: 

2.2.1.  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

2.2.2. საფინანსო სამსახური; 

2.2.3. ქონებისა და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური; 

2.2.4. იურიდიული სამსახური; 

2.2.5. სამედიცინო სამსახური; 

2.2.6. სამეურნეო და სარემონტო-საექსპლუატაციო სამსახური; 

2.2.7. ბიბლიოთეკა; 

2.2.8. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური; 

2.2.9. უსაფრთხოებისა და წესრიგის  დაცვის  სამსახური. 

2.2.10. დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის     

სამსახური; 

2.2.11. სარედაქციო კოლგია. 

2.2.12.კულტურისა და სპორტის განვითარების სამსახური. 

2.2.13. აქტივების მართვის სამსახური. 

 

2.3. სეუ-ს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულებია: 

2.3.1. ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი; 

2.3.2. ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 

2.3.3. მედიცინის ფაკულტეტი; 

2.3.4. იურიდიული ფაკულტეტი. 

 

 

 



მუხლი 3.  სეუ-ს რექტორი 

3.1. რექტორი არის  სეუ-ს უმაღლესი აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი, 

რომელიც წარმოადგენს სეუ-ს აკადემიურ და სამეცნიერო სფეროებში ქვეყნის შიგნით და 

გარეთ, იგი უფლებამოსილია  სეუ-ს სახელით დადოს გარიგებები და შეთანხმებები, მათ 

შორის ფინანსურ საკითხებზე;  

3.2. რექტორი:  

3.2.1. არის სეუ-ს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, იგი უძღვება აკადემიური საბჭოს სხდომებს 

და ხელს  აწერს  სხდომის ოქმებს;  

3.2.2. უზრუნველყოფს სეუ-ს საგანმანათლებლო ინტერესების დაცვას, თავის საქმიანობაში 

ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო, სამოქალაქო,  აგრეთვე სხვა მოქმედი 

კანონმდებლობით; 

3.2.3. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წარდგინებით ამტკიცებს  სეუ-ს სტრუქტურას  და 

ახორციელებს მის რეორგანიზაციას;  

3.2.4. თანამდებობაზე ნიშნავს და  ათავისუფლებს აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და დამხმარე 

პერსონალს, აფორმებს მათთან შრომით ხელშეკრულებებს საქართველოს შრომის კოდექსის 

შესაბამისად; 

3.2.5. გამოსცემს ბრძანებებს, რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა  სეუ-ს ადმინისტრაციული, 

აკადემიური,  დამხმარე  პერსონალისა და სტუდენტებისათვის; 

3.2.6. უფლებამოსილია ყოველი სასწავლო წლისათვის განსაზღვროს   სწავლის საფასურის 

ოდენობა; 

3.2.7. აკადემიურ საბჭოსთან ერთად განსაზღვრავს  სეუ-ს საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებებს; 

3.2.8. გასცემს შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭების დამადასტურებელ დოკუმენტს -  დიპლომს. 

 

მუხლი 4. ფინანსური დირექტორი 

4.1. ფინანსურ  დირექტორს  ნიშნავს და ანთავისუფლებს რექტორი; 

 ფინანსური დირექტორის ფუნქციებია:

ფინანსური პოლიტიკის დაგეგმვა, მონიტორინგი; 

4.2.2. სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ფინანსური ბიუჯეტის მომზადება; 

4.2.3. სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება, მონიტორინგი; 

4.2.4. ხარჯისა და შემოსავლის პროცესის აღრიცხვა, კონტროლი; 



4.2.5.  ფინანსური ანგარიშგების, შიდა საბუღალტრო დოკუმენტაციის და გადარიცხვების 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა გარე და შიდა ნორმატიულ აქტებთან; 

4.2.6. სარევიზიო მაკონტროლებელ ორგანოებთან მუშაობა, მათთვის მოთხოვნილი ინფორმაციისა 

და ფინანსური დოკუმენტაციის მიწოდება/მომზადება; 

4.2.7. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ რექტორთან  ანგარიშგება, რისკების მინიმიზაცია; 

 

 

მუხლი 5. რექტორის მოადგილე განათლების ხარისხის განვითარების  ნაწილში (ვიცე 

რექტორი) 

 

5.1. რექტორის მოადგილეს განათლების ხარისხის განვითარების  ნაწილში (შემდეგში-რექტორის  

მოადგილე)  ნიშნავს და ანთავისუფლებს რექტორი. 

5.2. რექტორის მოადგილის ფუნქციებია: 

5.2.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის დაგეგმვა, შეფასების, მონაცემების ანალიზისა და 

განსახორციელებელი აქტივობების სამოქმედო გეგმის დასახვა, სასწავლო პროცესის ხარისხის 

განვითარების, სტრატეგიული მიზნების რეალიზების, საქართველოს კანონმდებლობის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისა და ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში 

ინტეგრირების ღონისძიებების დაგეგმვისა და გატარების მონიტორინგის გზით;  

5.2.2. სეუ-ს ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის მუშაობის ხელშეწყობა სასწავლო 

პროცესის განვითარებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ნაწილში;  

5.2.3. სეუ-ს მმართველობითი საქმიანობის განხორციელება საგანმანათლებლო პროცესის 

განვითარებისა და ხარისხის ხელშეწყობის ნაწილში. 

 

მუხლი 6. აკადემიური საბჭო 

 

6.1. აკადემიური საბჭო არის  სეუ-ს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომლის წევრებიც აირჩევიან 

ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის  ყველა წევრის  მიერ პირდაპირი, თავისუფალი და 

თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით; 

6.2. აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეა სეუ-ს რექტორი, რომელიც სხდომებს იწვევს საკუთარი 

ინიციატივით ან აკადემიური საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით;  

6.3. აკადემიური საბჭო მოქმედებს ამ დებულებით;  

6.4. თითოეულ ფაკულტეტს აკადემიურ საბჭოში ჰყავს 6   წარმომადგენელი; 

6.5. აკადემიური საბჭოს წევრად აირჩევა პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი 4 წლის ვადით;  



6.6. აკადემიური საბჭოს სხდომებს შეიძლება დაესწროს სეუ-ს მმართველი ორგანოს 

წარმომადგენლები და ფაკულტეტიდან მოწვეული სპეციალისტები;  

6.7. სხდომა უფლებამოსილია გადაწყვეტილება მიიღოს თუ მას ესწრება აკადემიური საბჭოს   

წევრთა 50 %-ზე მეტი; 

6.8.  აკადემიური საბჭო   გადაწყვეტილებებს იღებს დამსწრე წევრთა ხმათა უმრავლესობით, ხოლო 

ხმათა თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში გადამწყვეტია აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარის 

ხმა. 

6.9. აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ფორმდება აკადემიური საბჭოს 

სხდომის ოქმის სახით  და მტკიცდება რექტორის ბრძანებით;  

6.10. აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებებს (სხდომის ოქმებს) ხელს აწერს  აკადემიური 

საბჭოს თავმჯდომარე და მდივანი. 

6.11. აკადემიური საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: პირადი განცხადება, 

შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა, გარდაცვალება და კანონმდებლობით განსაზღვრული 

სხვა საფუძვლები; 

6.12. აკადემიური საბჭო: 

6.12.1. სეუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  წარდგინებით განიხილავს და  ამტკიცებს 

საგანმანათლებლო პროგრამებს, საგანმანათლებლო პროგრამის  აღმწერს (კატალოგი);  

6.12.2.  განიხილავს და ამტკიცებს  სეუ-ს მისიას,  გრძელვადიან სტრატეგიულ  და ერთწლიან 

გეგმებს; 

6.12.3. თავისი შემადგენლობიდან აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ვადით ირჩევს 

აკადემიური საბჭოს მდივანს, რომელიც პასუხისმგებელია აკადემიური საბჭოს სხდომების 

საქმეთა წარმოებაზე; 

6.12.4. რექტორთან ერთად განსაზღვრავს  სეუ-ს საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს; 

6.12.5. ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით მასზე მინიჭებულ სხვა 

უფლებამოსილებას; 

 

მუხლი 7. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

7.1. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს  ნიშნავს რექტორი; 

7.2. რექტორის არყოფნისას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ასრულებს რექტორის მოვალეობას;  

7.3.  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი: 

7.3.1. ხელმძღვანელობს სეუ-ს  ადმინისტრაციას; 

7.3.2. ადგენს  სეუ-ს   სტრუქტურას და დასამტკიცებლად წარუდგენს რექტორს; 

7.3.3. ამზადებს ბრძანებების პროექტებს კომპეტენციის ფარგლებში; 



7.3.4.  აწარმოებს სწავლის საფასურის მობილიზაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის 

კონტროლს; 

7.3.5. მართავს კანცელარიის (საქმისწარმოების)  საქმიანობით გათვალისწინებული ფუნქციების 

შესრულებას; 

7.3.6. ახორციელებს ადამიანური რესურსების მართვას (ადმინისტრაციის თანამშრომლების, 

აკადემიური პერსონალის და სხვ); 

7.3.7. ახდენს სეუ-ს სტრუქტურული ერთეულების მიერ კორესპოდენციის შესრულების 

მონიტორინგს; 

7.3.8. ახორციელებს არქივის საქმიანობას და ამ მიზნით ამზადებს დოკუმენტებს არქივში 

შესანახად, საჭიროების შემთხვევაში მოიძიებს არქივიდან საჭირო დოკუმენტაციას, 

პასუხისმგებლია არქივში დოკუმენტაციის დაცვაზე.  

7.3.9. კონტროლს უწევს საგნმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის საქმიანობას სეუ-ში. 

7.3.10. აკონტროლებს სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობას; 

7.4.      ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ინახება  სეუ-ს ბეჭედი, ფაქსიმილე და დოკუმენტაცია. 

7.5.    ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს  მასზე დაკისრებული ფუნქციების შესრულებაში ეხმარება   

სეუ-ს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული პირები. 

 

მუხლი 8. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

8.1. ახორციელებს სეუ-ს სასწავლო და  მუშაობის წარმართვას, აგრეთვე პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაციას  და ხარისხის სისტემატურ შეფასებას; 

8.2. ხელს უწყობს აკადემიური კადრების მონაწილეობას  კონფერენციებსა და ტრენინგებზე  მათი  

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; 

8.3. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს  სეუ-სს ერთიანი პოლიტიკის 

განხორციელებაში  სწავლების სრულყოფის, ხარისხის ამაღლების მიზნით;  

8.4. ზრუნავს სწავლების ხარისხის ამაღლებაზე  სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვითა და ავტორიზაციის/აკრედიტაციისთვის თითშეფასების  მომზადების  

გზით. 

8.5. იკვლევს და აფასებს სასწავლო პროცესში  მიმდინარე მოვლენებს; 

8.6.  ატარებს  აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ხარისხის მონიტორინგს; 

8.7. კავშირს ამყარებს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი 

საგანამანათლებლო დაწესებულებების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის 

გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის  მეთოდოლოგიის  

ჩამოსაყალიბებლად; 

8.8.  ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგს და შეიმუშავებს 

რეკომენდაციებს მათი გაუმჯობესებისათვის; 

8.9. აკადმიურ საბჭოს წარუდგენს განსახილველად და  დასამტკიცებლად საგანმანათლებლო 

პროგრამებს; 



8.10. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს (შემდეგში - სამსახური) ჰყავს უფროსი,  რომელსაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი. 

8.11. სამსახურის უფროსი  ანგარიშვალდებულია   რექტორის   წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.  

8.12.  სამსახურის უფროსი: 

8.12.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

8.12.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

8.12.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ   რექტორის დავალებით;  

8.12.4.  შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

8.12.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

8.12.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

მუხლი 9. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 

9.1. რექტორის დავალებით და მითითებით აკონტროლებს და უძღვება სეუ-ს სასწავლო პროცესს;  

9.2. ამზადებს სალექციო, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ცხრილებს; 

9.3. თვალყურს ადევნებს სასწავლო პროცესის მსვლელობას; 

9.4.  საფინანსო განყოფილებას აწვდის ინფორმაციას თითოეული აკადემიური პერსონალის მიერ   

სემესტრის განმავლობაში ჩატარებული საათების რაოდენობის შესახებ; 

9.5. უზრუნველყოფს დიპლომების მომზადებას  კურსდამთავრებულთათვის გასაცემად; 

9.6. ამზადებს დიპლომების დანართებს;  

9.7. ახორციელებს რექტორის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა  აღსრულებას. 

9.8. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს (შემდეგში - სამსახური) ჰყავს ხელმძღვანელი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი. 

9.9. სამსახურის ხელმძღვანელი  ანგარიშვალდებულია   რექტორის   წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.  

9.10.  სამსახურის ხელმძღვანელი: 

9.10.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 



9.10.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

9.10.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ   რექტორის დავალებით;  

9.10.4. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

9.10.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

9.10.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

მუხლი 10.  საფინანსო სამსახური  

10. ატარებს  სეუ-ს  საფინანსო და ბუღალტრული მონაცემების ზუსტ აღრიცხვას; 

10.1. ახორციელებს ბიუჯეტთან და  სეუ-ს  პერსონალთან დროულ ანგარიშსწორებას; 

10.2. ყოველი კვარტლის ბოლოს  ახორციელებს ანგარიშის მომზადებას  სეუ-ს  ფინანსური 

მდგომარეობის შესახებ რექტორისთვის წარსადგენად; 

10.3. ასრულებს ფულადი შენატანების აღრიცხვას  და  დანიშნულების  მიხედვით გაცემას; 

10.4. აკეთებს სახელფასო  ფონდისა და სტრუქტურული დანაყოფების ხარჯების ანალიზს; 

10.5. წარუდგენს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს   ფინანსური დავალიანების მქონე 

სტუდენტთა სიას; 

10.6. რექტორის დავალებით ხსნის ბანკებში საანგარიშსწორებო და სხვა ანგარიშებს; 

10.7. აღასრულებს რექტორის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს; 

10.8. საფინანსო სამსახურს (შემდეგში - სამსახური) ხელმძღვანელობს  მთავარი ბუღალტერი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი; 

10.9. მთავარი ბუღალტერი ანგარიშვალდებულია   რექტორის   წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს; 

10.10.  მთავარი ბუღალტერი: 

10.11. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის  საქმიანობას; 

10.12. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

10.13. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ   რექტორის დავალებით; 



10.14.  შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის  საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

10.15. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

10.16. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

მუხლი 11. ქონებისა და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური 

 

11. ქონებისა და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის   (შემდეგში-  სამსახური) 

კომპეტენციაში შედის: 

11.1.1. ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი 

კაპიტალდაბანდებების აღრიცხვის უზრუნველყოფა; 

11.1.2. ღონისძიებების შემუშავება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის მიმართულებით; 

11.1.3. საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების მონაცემების უტყუარობის უზრუნველყოფის 

მიზნით ქონებისა და საფინანსო ვალდებულებათა ინვენტარიზაციის ჩატარება; 

11.1.4. შენობა-ნაგებობების, კაბინეტ-ლაბორატორიების, ბიბლიოთეკების, კომპიუტერული 

ცენტრების,  თანამედროვე დონეზე მოწყობისათვის ზრუნვა; 

11.1.5. მატერიალურ-ტექნიკური და კომუნალური გადასახადების გადასახდელად ტექნიკური 

დოკუმენტაციის მომზადება; 

11.1.6. სეუ-ს  სტრუქტურული ერთეულების მომარაგება მასალებით, სამეურნეო და 

საკანცელარიო ინვენტარით, სასაწყობო მეურნეობის კონტროლი; 

11.1.7. სეუ-ს  სასწავლო ოთახების, მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა;  

11.1.8. ენერგეტიკის, სანტექნიკის, კავშირგაბმულობის, დაცვის, უსაფრთხოებისა და სხვა 

სისტემების საქმიანობის კოორდინაცია; 

11.1.9. სეუ-ს  სასაწყობო მეურნეობის კონტროლი; 

11.1.10. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული  ფუნქციებისა 

და ამოცანების შესრულების მიზნით  სხვა  უფლებამოსილებების განხორციელება; 

11.2. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია  რექტორის წინაშე; 

11.3. სამსახურს ხელმძღვანელობს  სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს 

და ათავისუფლებს  რექტორი; 

11.4. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია   რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს; 

11.5. სამსახურის უფროსი: 

11.5.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

11.5.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

11.5.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ  რექტორის დავალებით;   



11.5.4. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

11.5.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

11.5.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა     და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს.  

მუხლი 12. იურიდიული სამსახური 

12.1. იურიდიული სამსახურის   (შემდეგში-  სამსახური) კომპეტენციაში შედის: 

12.1.1. სეუ-ს საქმიანობის ფარგლებში ცალკეულ სტრუქტურულ ერთეულებში მოსამზადებელი 

ხელშეკრულებების, სამართლებრივი აქტების პროექტების, შინაგანაწესის შემუშავებაში 

მონაწილეობის მიღება; 

12.1.2. კომპეტენციის ფარგლებში შემოსული განცხადებების განხილვაში მონაწილეობის მიღება;  

12.1.3. ქვეყნის განათლების სფეროში მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებების 

გათვალისწინებით სეუ-ს  დოკუმენტაციის  ქვეყნის კანონმდებლობასთან  შესაბამისობაში 

მოყვანა;  

12.1.4. სეუ-ს თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის უფასო სამართლებრივი 

კონსულტაციების გაწევა საგანმანათლებლო და შრომით ურთიერთობებზე; 

12.1.5. სეუ-ს  საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 

12.2. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია  რექტორის წინაშე; 

12.3. სამსახურს ხელმძღვალეობს იურისტი , რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  რექტორი. 

12.4. იურისტი ანგარიშვალდებულია   რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ 

დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს. 

12.4.1. იურისტი ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

12.4.2. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ  რექტორის დავალებით;   

12.4.3. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

12.4.4. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

12.4.5. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს.  

                                             



 

მუხლი13. სამედიცინო   სამსახური 

 

13.1.     სამედიცინო  და   სამსახურის   (შემდეგში-  სამსახური) კომპეტენციაში შედის: 

13.1.1. საჭიროების შემთხვევაში პირველადი დახმარების აღმოჩენა სეუ-ს სტუდენტებისა და 

პერსონალისათვის; 

13.1.2. გარკვეული ინფექციური თუ ვირუსული დაავადების გავრცელების ან გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით უფასო სამედიცინო კონსულტაციებისა და დახმარების გაწევა სეუ-ს  

სტუდენტებისა და პერსონალისათვის; 

13.1.3. სეუ-ს პერსონალის დაზღვევის  ორგანიზება და კონსულტაციის გაწევა სადაზღვეო 

საკითხებში. 

13.2. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია  რექტორის  წინაშე. 

13.3. სამსახურს  ხელმძღვანელობს  სამსახურის უფროსი  რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  რექტორი. 

13.4. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია  რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.   

13.5. სამსახურის უფროსი: 

13.5.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

13.5.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

13.5.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ  რექტორის დავალებით;  

13.5.4. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

13.5.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

13.5.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა     და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

მუხლი 14. სამეურნეო და სარემონტო-საექსპლუატაციო სამსახური 

 

14.1. სამეურნეო და სარემონტო-საექსპლუატაციო  სამსახურის   (შემდეგში-სამსახური) 

კომპეტენციაში შედის: 



14.1.1. სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების ორგანიზებულად წარმართვის 

უზრუნველყოფა; 

14.1.2. სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას  უსაფრთხოების ნორმების დაცვის 

უზრუნველყოფა; 

14.2. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია  რექტორის  წინაშე. 

14.3. სამსახურს  ხელმძღვანელობს  სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  რექტორი. 

14.4. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია  რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.   

14.5. სამსახურის უფროსი: 

14.5.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

14.5.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

14.5.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ  რექტორის დავალებით;  

14.5.4. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

14.5.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

14.5.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

მუხლი 15. ბიბლიოთეკა 

15.1. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს სეუ-ს სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის 

მომსახურებას; 

15.2. ბიბლიოთეკის კომპეტენციაში შედის: 

15.2.1. ბიბლიოთეკა განსაზღვრავს ფაკულტეტის დეკანებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსის  მიერ მიწოდებულ ნუსხაში მითითებულ საჭირო 

სახელმძღვანელოების   მოძიებას და უზრუნველყოფს მათ შეძენას;  

15.2.2. აწარმოებს ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების ზუსტ აღრიცხვას - კომპიუტერში შეტანას, 

სპეციალური კატალოგების შექმნას, წიგნების საიმედოდ შენახვის უზრუნველყოფას, 

მკითხველების აღრიცხვას, დაზიანებული წიგნების აღდგენას, გაცემულ წიგნებზე 

დაბრუნების კონტროლს, ფირების,  კომპაქტდისკების კატალოგების შექმნას, რომლებიც 

დამუშავებული იქნება საგნობრივი და სხვა საბიბლიოთეკო პრინციპებით;  

15.2.3. ახდენს წიგნების ფონდის პერიოდულ  შესწავლას და  შემოწმებას; 

15.2.4. ახორციელებს ფონდის კატალოგიზაცია-კლასიფიკაციას;  



15.2.5. ახორციელებს ფონდის მოწესრიგებასა და ახალი სასწავლო მასალით დაკომპლექტებას; 

15.2.6. უზრუნველყოფს მკითხველთა მომსახურებას, მკითხველთა მიერ მასალის გატანისა და 

დაბრუნების აღრიცხვას;  

15.3. ბიბლიოთეკა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია  რექტორის  წინაშე. 

15.4. ბიბლიოთეკას  ხელმძღვანელობს  ბიბლიოთეკის მენეჯერი, რომელსაც თანამდებობაზე 

ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი. 

15.5. ბიბლიოთეკის მენეჯერი ანგარიშვალდებულია  რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.   

15.6. ბიბლიოთეკის მენეჯერი: 

15.6.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს ბიბლიოთეკის  საქმიანობას; 

15.6.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს შორის, აძლევს 

მათ მითითებებსა და დავალებებს; 

15.6.3. წარადგენს ანგარიშს ბიბლიოთეკის  მუშაობის შესახებ  რექტორის დავალებით; 

15.6.4.  შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა ბიბლიოთეკის  საქმიანობისთვის  და  ფუნქციების შესასრულებლად; 

15.6.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით ბიბლიოთეკისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

15.6.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

15.7. ბიბლიოთეკის  მუშაობის წესი და ბიბლიოთეკის პერსონალის შემადგენლობა დგინდება სეუ-

ის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესისა და სეუ-ს  საშტატო ნუსხის  შესაბამისად.            

 

 

მუხლი 16. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური 

16.1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების  სამსახურის   (შემდეგში-სამსახური) კომპეტენციაში შედის: 

16.1.1. მომსახურებას უწევს და ზრუნავს სეუ-ს ტექნიკაზე, კომპიუტერების გამართულ მუშაობაზე,  

კომპიუტერულ ქსელებზე, სერვერზე, უკაბელო ინტერნეტსა  და სხვა;  

16.1.2.უზრუნველყოფს ყველა სახის კომპიუტერული ტექნიკის  ზუსტ აღრიცხვას, მათ შეკეთებასა 

და   საიმედო შენახვას, რაზეც მატერიალური პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ სამსახურს; 

16.1.3. მზადყოფნაში მოყავს ლექციისათვის საჭირო ტექნიკა ლექტორის წინასწარი 

გაფრთხილების საფუძველზე; 

16.1.4. უზრუნველყოფს  სეუ-ს  ვებ-გვერდის მომსახურებას; 



16.1.5. ასრულებს  სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ  ცალკეულ დავალებებს საჭიროების  

მიხედვით. 

16.2. სამსახურს  ხელმძღვანელობს  სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  რექტორი. 

16.3. სამსახურის უფროსი  ანგარიშვალდებულია   რექტორის   წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.  

16.4.  სამსახურის უფროსი: 

16.4.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

16.4.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

16.4.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ   რექტორის დავალებით;  

16.4.4. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

16.4.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

16.4.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

                  მუხლი 17. უსაფრთხოებისა და წესრიგის  დაცვის  სამსახური 

17.1. უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის სამსახურის   (შემდეგში-სამსახური) კომპეტენციაში 

შედის: 

17.1.1. ახორციელებს  სეუ-ს შინაგანაწესით და ეთიკის კოდექსით დადგენილი მოთხოვნებით 

დისციპლინის დაცვას; 

17.1.2.აკონტროლებს სტუდენტთა სეუ-ში შემოსვლის პროცესს სტუდენტთა ბარათების 

მეშვეობით; 

17.1.3.ახორციელებს სეუ-ს  შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსის დამრღვევი სტუდენტების 

გამოვლენას და მათი საქმის განსახილველად გადაცემას სეუ-ს დისციპლინური კომისიისათვის; 

17.1.4. ზრუნავს  სეუ-ს თანამშრომლებისა და სტუდენტების უსაფრთხოებაზე; 

17.1.5. ზრუნავს სეუ-ს  შენობის უსაფრთხოებაზე; 

17.1.6. სათვალთვალო კამერების საშუალებით აწარმოებს  შენობაში მიმდინარე პროცესებზე 

კონტროლს კანონმდებლობის დაცვით; 

17.1.7. იცავს  სეუ-ს  ქონებას გაფუჭება–გაძარცვისაგან; 

17.1.8. აღასრულებს რექტორის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და სამართლებრივ  აქტებს. 



17.2. სამსახურს  ხელმძღვანელობს  სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  რექტორი. 

17.3. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია   რექტორის   წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.  

17.4. სამსახურის უფროსი: 

17.4.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

17.4.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

17.4.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ   რექტორის დავალებით;  

17.4.4. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

17.4.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

17.4.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

 

მუხლი 18. დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის 

სამსახური 

 

18.1. დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის 

სამსახურის (შემდეგში-სამსახური) კომპეტენციაში შედის: 

18.1.1. სეუ-ს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის საკარიერო სერვისის ხელშეწყობა და 

განვითარება. ამ მიზნით თანამშრომლობის კოორდინირება და განვითარება სამოქალაქო, კერძო 

და სახელმწიფო სექტორთან. 

18.1.2. დამსაქმებლებთან ურთიერთობა;  

18.1.3. სეუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა;  

18.1.4. სტუდენტებთან, სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობა, სტუდენტური პროექტებისა და ნოვატორული ინიციატივების ხელშეწყობა და 

კოორდინირება; 

18.1.5. სეუ-ს სტუდენტების და ახალგაზრდა სპეციალისტების გაცვლითი პროექტებისა და 

საზაფხულო პრაქტიკების ორგანიზება;  

18.1.6. კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ატარებს გამოკითხვას და სეუ-ს 

ხელმძღვანელობას აწვდის ჩატარებული კვლევის შედეგებს;  

18.1.7. სეუ-ს სახელით გეგმავს ერთობლივ ღონისძიებებს, სამთავრობო უწყებებთან,  კერძო და 

არასამთავრობო სექტორთან;  



18.1.8. სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში აქტიურად თანამშრომლობს პროფესორ-

მასწავლებლებთან, სეუ-ს სამეცნიერო წრეებთან, იღებს შესაბამის რეკომენდაციებს, წინადადებებს 

და ა.შ.;  

18.1.9. ხელს უწყობს სეუ-ს ინტეგრაციას ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში და 

მაქსიმალურად უზრუნველყოს სტუდენტების მონაწილეობას ამ პროცესში, ასევე ქართველ და 

არაქართველ სტუდენტებს შორის მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას;  

 

18.2. სამსახურს  ჰყავს  უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი. 

18.3. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია   რექტორის   წინაშე და ასრულებს მის მიერ 

კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.  

18.4. სამსახურის უფროსი: 

18.4.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

18.4.2. ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

მითითებებსა და დავალებებს; 

18.4.3. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მუშაობის შესახებ   რექტორის დავალებით;  

18.4.4. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა სამსახურის საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

18.4.5. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

18.4.6. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

მუხლი 19. კულტურისა და სპორტის განვითარების სამსახური 

 

 

  19.1. კულტურისა და სპორტის განვითარების სამსახური (შემდეგში-სამსახური) 

უზრუნველყოფს:  

19.1.1. სპორტული და შემოქმედებითი ღონისძიებების  ორგანიზებას, სტუდენტებისა და 

პერსონალის შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმას, სპორტის პოპულარიზაციას; 

19.2. სამსახურის  ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც ნიშნავს და ათავისუფლებს რექტორი; 

       19.2.სამსახურის უფროსი: 

19.2.1. ხელმძღვანელობს სამსახურის საქმიანობას; 

19.2.2. ადგენს ანგარიშს წლიური შედეგების შესახებ რექტორისათვის წარსადგენად; 

       19.2.3. მოქმედებს სამსახურის სახელით და წარმოადგენს სამსახურს მესამე პირებთან 

ურთიერთობებში თავისი კომპეტენციის ფარგლებში; 

 

 

მუხლი 20. სარედაქციო კოლეგია 

20.1. სარედქციო კოლეგიის (შემდეგში-კოლეგია) კომპეტენციაში შედის: 

20.1.1. სეუ-ს სამეცნიერო ჟურნალის გამოცემა; 

20.1.2. სეუ-ს პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო ნაშრომების ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად 

მომზადბა;  

20.1.3. სეუ-ში  სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება;  



20.1.4. სამეცნიერო კონფერენციაზე გამომსვლელთა  ნაშრომების  სეუ-ს სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქვეყნებლად მომზადება; 

20.1.5. კოლეგია კომპეტენციის ფარგლებში აქტიურად თანამშრომლობს პროფესორ-

მასწავლებლებთან, სეუ-ს სამეცნიერო წრეებთან, იღებს შესაბამის რეკომენდაციებს, წინადადებებს 

და ა.შ.;  

20.2. კოლეგიას ჰყავს  მთავარი რედაქტორი რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  

რექტორი. 

20.3. მთავარი რედაქორი: 

20.3.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს კოლეგიის  საქმიანობას; 

20.3.2. წარადგენს ანგარიშს კოლეგიის  მუშაობის შესახებ   რექტორის დავალებით;  

20.3.3. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური საშუალებების გამოყოფის თაობაზე, 

რომლებიც საჭიროა კოლეგიის  საქმიანობისთვის  და  ამოცანების შესასრულებლად; 

20.3.4. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით კოლეგიისათვის დაკისრებული   ფუნქციების 

შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს  რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების 

მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 

20.3.5. ახორციელებს ამ დებულებით, სეუ-ს სამართლებრივი აქტებითა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს. 

 

 

მუხლი 21. აქტივების მართვის სამსახური 

 

21.1. აქტივების მართვის  სამსახურის (შემდეგში-სამსახური) ფუნქციებია:  

21.1.1. აქტივების მართვასა და განკარგვასთან დაკავშირებული პოლიტიკის განსაზღვრა და 

წარმართვა; 

21.1.2. საწარმოს კაპიტალში არსებული ქონების მართვა-განკარგვის ეფექტიანობის ამაღლების 

მიზნით წინადადებების მომზადება; 

21.1.3. აქტივების  მართვა-განკარგვასთან დაკავშირებით ანგარიშის მომზადება, პოლიტიკის 

განსაზღვრა და წარმართვა, ყიდავა-გაყიდვა, მართვა-განკარგვის ხელშეწყობა;  

21.1.4. აქტივებთან დაკავშირებული დავების, შემოთავაზებების და წინადადებების განხილვა და 

სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო ორგანოებში წარმომადგენლობა. 

21.2. სამსახურს  ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც ნიშნავს და ათავისუფლებს რექტორი; 

21.3. სამსახურის უფროსი: 

21.3.1. ხელმძღვანელობს სამსახურის საქმიანობას; 

21.3.2. ადგენს ანგარიშს წლიური შედეგების შესახებ რექტორისათვის წარსადგენად; 

21.3.3. მოქმედებს სამსახურის სახელით და წარმოადგენს სამსახურს მესამე პირებთან 

ურთიერთობებში თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 

 

მუხლი 22. ფაკულტეტი 

 

22.1. ფაკულტეტი  სეუ-ს  ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულია; 

22.2. ფაკულტეტი თავის საქმიანობას წარმართავს სეუ-ს  შინაგანაწესის, რექტორის  ბრძანებების 

და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

22.3. სეუ-ში არსებობს ოთხი ფაკულტეტი: ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი,  ჰუმანიტარულ-

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი და  მედიცინის ფაკულტეტი.  



22.4. ფაკულტეტის კომპეტენციაა: 

22.4.1. სტუდენტთა აღრიცხვიანობა, მონაცემთა ბაზის შექმნა-დამუშავება; 

22.4.2. სტუდენტებისათვის ხელშეწყობა მიიღონ ხარისხიანი განათლება;  

22.4.3. ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადება; 

22.4.4. სტუდენტების ჯანსაღი ცხოვრების წესში ჩაბმა და სოციალიზაცია; 

22.5. ფაკულტეტი:  

22.5.1. საფინანსო სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე,  აფრთხილებს 

სტუდენტებს ხელშეკრულებაში მითითებული ფინანსური ვალდებულებების დროულად 

განხორცილების შესახებ; 

22.5.2. რექტორის ბრძანებით ფაკულტეტებზე იქმნება  კოლეგიური ორგანო - საფაკულტეტო 

საკვალიფიკაციო კომისია, რომელიც სწავლობს კურსდამთავრებულთა პირად საქმეს და ამზადებს 

დასკვნას ოქმის სახით კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი  კვალიფიკაციის მინიჭების 

შესახებ, რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინება სეუ-ს რექტორს. 

22.5.3. თითოეულ ფაკულტეტს ჰყავს სტუდენტურ საქმეთა მენეჯერები, რომლებიც აწარმოებენ 

სტუდენტების პირად საქმეს. 

22.6.ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს  დეკანი, რომელიც: 

22.6.1.უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტურ 

მიმდინარეობას; 

22.6.2. წარმართავს სასწავლო-აღმზრდელობით საქმიანობას და ზრუნავს სწავლების მაღალ 

ხარისხზე; 

22.6.3. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს აწვდის ინფორმაციას სტუდენტთა  აკადემიური 

მოსწრებისა და ლექციებზე დასწრების შესახებ სეუ-ში არსებული მდგომარეობის ანალიზისათვის; 

22.6.4. ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად სწავლის, სწავლებისა და შეფასებების თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენების გზით; 

22.6.5. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად ესწრება ლექციებს 

ლექტორის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე; 

22.6.6. უზრუნველყოფს სასწავლო პროგრამებისა და გეგმების შესრულებას. 

 

 

 


