SEU-ს ჰიმნი
საქართველოს მიწაზე სიყვარულით მღერიან
ცოდნის სადარაჯოზე სეუელი ბევრია
აქ ხომ ყველა სტუდენტი ოჯახის წევრია
განათლების მწვერვალზე სეუ მხოლოდ ერთია

gilocav,

Sen SEU - eli xa

სეუ სეუ, სეუ ყველგან პირველია
სეუ სეუ, სეუ მუდამ ლიდერია
სეუ სეუ, სეუ ყველგან პირველია
სეუ სეუ, სეუ მუდამ ლიდერია
ჩვენი მოტივაცია არის ერუდიცია
და მომავლის იმედი ჩვენში უფრო მტკიცეა
ჩვენი კრედო ჯანსაღი ცხოვრების წესია
მომავალი თაობის ეს არის მისია

სეუ სეუ, სეუ ყველგან პირველია
სეუ სეუ, სეუ მუდამ ლიდერია
სეუ სეუ, სეუ ყველგან პირველია
სეუ სეუ, სეუ მუდამ ლიდერია

#გაუსწარიდროს!
თბილისი, წინანდლის 9
მეტრო 300 არაგველი

2021/2022

ძვირფასო მეგობრებო,
დიახ, მოგმართავთ როგორც მეგობრებს იმიტომ, რომ თქვენ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს სტუდენტები ხართ და წლები, რომლებიც ერთად უნდა გავატაროთ, დარწმუნებული ვარ იქნება მეგობრული, საინტერესო, სასარგებლო და ნაყოფიერი.
მიუხედავად იმისა, რომ SEU შედარებით ახალგაზრდა უნივერსიტეტია, იგი ჩამოყალიბდა
ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე როგორც აკადემიური ინსტიტუტი, რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო პროგრამების შესაბამისი სწავლისა და სწავლების მაღალ ხარისხს.
ჩვენ ვცდილობთ მივაღწიოთ პროგრესს და შევქმნათ იდეალური სასწავლო გარემო უახლეს
ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების განხორციელებითა და გამოცდილი აკადემიური პერსონალის მოზიდვით.
SEU-ში მიღებული განათლება ნიშნავს მაღალ პროფესიულ სტატუსს და კარიერულ შესაძლებლობებს. ჩვენი კურსდამთავრებულები მზად არიან კონკურენცია გაწიონ არჩეული პროფესიის
სამყაროში. მნიშვნელოვანია, რომ კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლით, SEU საქართველოს „ტოპ 5“ უნივერსიტეტებს შორისაა. ჩვენი საგანმანათლებლო ფილოსოფია არის სტუდენტებისათვის XXI საუკუნის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნის გაზიარება და მათი კვალიფიკაციისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევებით აღჭურვა არამხოლოდ კონკურენციისთვის, არამედ წარმატების მისაღწევად.
ამისათვის, ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სტუდენტებისათვის პროფესიული ცოდნის, უნარების, თავისუფალ და კრიტიკულ აზროვნებაზე დაფუძნებული ღირებულებების განვითარებაზე, რაც აუცილებელია სამომავლო კარიერისთვის, რათა მათ შეძლონ ცვალებად გარემოში ადაპტირება, მიიღონ
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, შემოქმედებითად მიუდგნენ თანამედროვე გამოწვევებს და
წვლილი შეიტანონ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში.
SEU-ს ულტრათანამედროვე კამპუსში გთავაზობთ დინამიურ, უსაფრთხო და მაღალხარისხიან
სასწავლო გარემოს.
ჩვენ ხელს შევუწყობთ თქვენს ფიზიკურ და პიროვნულ განვითარებას, რისთვისაც გირჩევთ გაერთიანდეთ და მოაწყოთ სპორტული, ინტელექტუალური, შემოქმედებითი აქტივობები, რომლებიც თქვენს ინტერესებს შეესაბამება. ჩვენ გპირდებით ევროპული სტანდარტების ცოდნას,
გაცვლით პროგრამებს მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებლებში, სტაჟირებებს, მასტერკლასებს და რაც მთავარია, საინტერესო და თავგადასავლებით სავსე სტუდენტურ ცხოვრებას. ეს ყველაფერი კი თქვენი წარმატებული მომავლის საწინდარია.
ჩვენი კარი ღიაა როგორც ქართველი, ისე უცხოელი სტუდენტებისთვის.
გისურვებთ საუკეთესო სტუდენტურ წლებს SEU-ში, რომელიც ყოველთვის გახსოვთ ღიმილით
და სავსეა ბედნიერი მოგონებებით და ხანგრძლივი მეგობრობით.
SEU არის დიდი ოჯახი და გვსურს, რომ თქვენც იყოთ ამ საოცარი ოჯახის წევრი.
#გაუსწარიდროს!
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SEU-ს შესახებ
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 20-წლიანი ისტორიის მქონე, ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი
საგანმანათლებლო სივრცის ერთ-ერთი გამორჩეული უნივერსიტეტია.
SEU-მ დაარსების დღიდან დაიწყო განვითარებაზე ზრუნვა. უნივერსიტეტმა მიზნად დაისახა
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნა, სადაც სასწავლო
პროცესში ძლიერი თეორიული, პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტების სინთეზისა და ინტერნაციონალიზაციის გაღრმავების გზით უზრუნველყოფდა კონკურენტუნარიანი პროფესიონალების
მომზადებას ეროვნული და საერთაშორისო ბაზრებისათვის, ასევე, პიროვნების მრავალმხრივი
განვითარებისა და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე სოციალურად პასუხისმგებელი
პროფესიონალის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას.
უნივერსიტეტმა მოკლე დროში შეძლო მოეპოვებინა ნდობა და პოპულარობა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში - თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით, მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალის მონდომებით, სწავლების
ეფექტური მეთოდების გამოყენებით, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვითა და ინოვაციური
მიდგომებით, რაც განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის SEU-ს სტუდენტებისთვის, ხოლო მის
კურსდამთავრებულებს - დამსაქმებლებისათვის.
2009 წელს, SEU აკრედიტებულ იქნა სსიპ-განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ,
ხოლო 2014 წელს გაიარა რეავტორიზაცია - რაც ადასტურებს უნივერსიტეტის საქმიანობის სრულ
შესაბამისობას საქართველოს უმაღლესი განათლების მიზნებისა და ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის მოთხოვნებთან.
2021 წლის 10 ივნისს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ
საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს ავტორიზაცია უპირობოდ მიანიჭა.
ავტორიზაციის საბჭოს წევრებმა ერთხმად გაიზიარეს ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის პროექტი, რომელიც ეფუძნებოდა სეუ-ს თვითშეფასების დოკუმენტსა და
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ სეუ-ს საგანმანათლებლო საქმიანობის შვიდ საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისობის შემოწმებით მიღებულ ინფორმაციას.
დღეისათვის, SEU-ში ფუნქციონირებს 4 ფაკულტეტი და 15 აკრედიტებული (საბაკალავრო,
სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი) საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის, სამართლის, სოციალური
მეცნიერებების, ტურიზმისა და მედიცინის მიმართულებით, სადაც 8000-მდე სტუდენტი სწავლობს და
დასაქმებულია 500-მდე აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. უნივერსიტეტი ზრუნავს ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განვითარებისათვის ბიზნეს-ტექნოლოგიების,
განათლების, საჯარო მართვის და სხვა მიმართულებით.
SEU-ს აკადემიური გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური, ღრმა გამოცდილების მქონე
კომპეტენტური პროფესიონალებით, რომლებიც სწავლება/სწავლის პროცესში აქტიურად იყენებენ
თანამედროვე ლიტერატურას, ტექნოლოგიებს, სწავლების ახლებურ მეთოდებს და სტუდენტებს
უქმნიან მოტივაციას, რათა მაქსიმალურად მოახდინონ თვითრეალიზაცია.
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SEU-ს შესახებ
უნივერსიტეტს მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა აქვს უცხოეთის წამყვან უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან თუ საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან, შესაბამისად, სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ
გაცვლით პროგრამებში, ერთობლივ კვლევით პროექტებში, მომზადების, კვალიფიკაციის
ამაღლებისა თუ გადამზადების პროგრამებში და ა.შ. ამავდროულად, SEU-ში განათლებას იღებენ
უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აკადემიურ პროცესში ერთვებიან უცხოეთის წარმატებული პროფესორები, მკვლევარები და პრაქტიკოსი პროფესიონალები.
SEU ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი უნივერსიტეტია, რასაც ადასტურებს 2014-2021 წლების
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და მობილობის შედეგები. ბოლო 5 წლის მონაცემებით, SEU-ში
მობილობით 5441 სტუდენტი გადმოვიდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია საქართველოში. 2021
წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, აბიტურიენტთა პირველი არჩევანის და ჩარიცხულ სტუდენტთა
მაჩვენებლით, ყველაზე მოთხოვნადი კერძო უნივერსიტეტების „ტოპ 10“-ში,SEU საპატიო პირველ
ადგილს იკავებს. ხოლო ყველა ქართული უნივერსიტეტის კონკურსით მეორეა, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ.
SEU კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებლით „ტოპ 5“ უნივერსიტეტებს შორისაა.
სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, ყოველწლიურად
იმართება დასაქმების ფორუმები, რომლებშიც, როგორც წესი, საქართველოს 150-ზე მეტი
წარმატებული კომპანიაა წარმოდგენილი.
SEU მდებარეობს თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ეს მხარე საინტერესოა საგანმანათლებლო და
ტურისტული თვალსაზრისით, ასევე, კომფორტულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადასაადგილებლად.
2007 წელს, SEU-მ სტუდენტებს შესთავაზა შთამბეჭდავი სასწავლო შენობა, რომელიც თანამედროვე თბილისის სიმბოლოდ იქცა. 2018 წლიდან, SEU-ს უპირატესობებს დაემატა ახალი, ულტრათანამედროვე და მრავალფუნქციური კამპუსი, სადაც აკუმულირებულია საგანმანათლებლო და
ტექნოლოგიური რესურსები, სასწავლო და რეკრეაციული სივრცეები, რაც თვისებრივად განსხვავებული კონცეფციაა და ანალოგი არ აქვს. სტუდენტზე ორიენტირების ფაქტორით არის აგებული
არამარტო შენობა, არამედ - მისი შიდა მოწყობაც, რაც სრულყოფილად ესადაგება სწავლასწავლების, სამეცნიერო, ინტელეტუალურ და შემოქმედებითი საქმიანობის მიზნებს. კომპიუტერული
სივრცეები, საკონსულტაციო ოთახები, საკონფერენციო და იმიტირებული სასამართლო პროცესის
დარბაზები და სასწავლო აუდიტორიები უახლესი ეკოინვენტარითა და თანამედროვე ტექნოლოგიებითაა აღჭურვილი, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება ფორმით და ფერით, ფუნქციური
დატვირთვიდან გამომდინარე.
შენობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ადგილია ბიბლიოთეკა, რომელიც ორ სართულზეა
განთავსებული და მოიცავს ყველა აუცილებელ სივრცეს სწავლისა და კვლევისათვის. ბიბლიოთეკის გარე სივრცეში შექმნილია მწვანე ზონა, სადაც შეძლებთ თავისუფალი დროის გატარებას,
დასვენებას და კვებას. აქვე ნახავთ დიდ ტერასას, საიდანაც თბილისის ულამაზესი ხედებით
დატკბებით. დასვენების, გართობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის შენარჩუნების მიზნით, შენობაში
განლაგებულია საცურაო აუზი და სპორტული დარბაზები, სადაც სტუდენტები და თანამშრომლები
ფეხბურთით, კალათბურთით, რაგბით, ფრენბურთით, ჩოგბურთით და სხვა აქტივობებით დაკავდებიან. კამპუსის ტერიტორიაზე კიდევ ბევრ საინტერესო სივრცეს შეხვდებით. მალე, შენობასთან
ახლოს, ახალი საერთო საცხოვრებელი აშენდება.
SEU-ს აქვს ამბიცია და ყველა წინაპირობა იმისთვის, რომ იყოს რეგიონში წამყვანი კერძო
6
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.

ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი − აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური. ბაკალავრიატში
სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
სერტიფიკატის მფლობელს და მასთან გათანაბრებულ პირს.
SEU-ში ბაკალავრიატის საფეხურის პროგრამა მოიცავს 8 სემესტრს (4 აკადემიური წელი).
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი
საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაა, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 240 კრედიტს და
ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის საფუძვლების სწავლებას, რაც აუცილებელია პირის
მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის.
SEU-ს საბაკალავრო პროგრამები შემუშავებულია ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული
საკრედიტო სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად.
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სრული ჩამონათვალი განთავსებულია
ვებგვერდზე www.seu.edu.ge
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დისტანციური სწავლება
დისტანციური სწავლება – უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უმაღლესი განათლების
ნებისმიერ საფეხურზე უმაღლესი განათლების მისაღებად ორგანიზებული, დისტანციური/ელექტრონული ფორმით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით წარმართული, საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესი ან მისი ნაწილი, რომელიც არ
ითვალისწინებს განსაზღვრულ ადგილას სტუდენტისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალის ერთდროულად ყოფნას.
დისტანციური სწავლება ხორციელდება სინქრონული ან ასინქრონული კომუნიკაციის ფორმით.
სინქრონული კომუნიკაცია გულისხმობს ისეთ ინტერაქციას, როდესაც ინფორმაციის გამგზავნსა და
მიმღებს შორის კომუნიკაცია ერთსა და იმავე დროს ხორციელდება, ხოლო ასინქრონული კომუნიკაცია
− ისეთ ინტერაქციას, როდესაც ინფორმაციის გამგზავნსა და მიმღებს შორის კომუნიკაცია ერთსა და
იმავე დროს არ ხორციელდება.
ელექტრონული სწავლების სინქრონული კომუნიკაციისათვის
გამოყენება პროგრამა Zoom for
Education-ის ლიცენზირებული პრემიუმ პაკეტი. ელექტრონული ასინქრონული კომუნიკაციისათვის
გამოიყენება სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა EMIS.SEU.EDU.GE.
სტუდენტებს შეუძლიათ შექმნან "მეგობრული ჯგუფები" - აირჩიონ სასურველი სალექციო ცხრილი,
საჭიროებისამებრ შეიტანონ ცვლილება მასში და დაესწრონ ლექციებს მათთვის მოსახერხებელ დროს.
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გაუსწარი დროს / BISSENOS TEMPUS

2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის:
შემოდგომის სემესტრი:

გაუსწარი დროს / BISSENOS TEMPUS

განისაზღვროს 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
მედიცინის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი
საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის:

ა) სწავლის დაწყების თარიღი

2021 წლის 4 ოქტომბერი;

გაზაფხულის სემესტრი:

ბ) სწავლის დასრულება

2022 წლის 29 იანვარი;

ა) სწავლის დაწყების თარიღი

2022 წლის 14 მარტი;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა

2021 წლის 22 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით;

ბ) სწავლის დასრულება

2022 წლის 2 ივლისი;

დ) საშობაო-საახალწლო არდადეგები

2021 წლის 26 დეკემბრიდან 2022 წლის 9 იანვრის ჩათვლით;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა

2022 წლის 2 მაისიდან 7 მაისის ჩათვლით;

ე) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 30 იანვრიდან 20 თებერვლის ჩათვლით;

დ) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 4 ივლისიდან 16 ივლისის ჩათვლით;

ვ) განმეორებითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 5 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით.

ე) განმეორებითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 11 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით.

გაზაფხულის სემესტრი:
ა) სწავლის დაწყების თარიღი

2022 წლის 7 მარტი;

ბ) სწავლის დასრულება

2022 წლის 18 ივნისი;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა

2022 წლის 26 აპრილიდან 7 მაისის ჩათვლით;

დ) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 19 ივნისიდან 17 ივლისის ჩათვლით;

ე) განმეორებითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 25 ივნისიდან 17 ივლისის ჩათვლით.

განისაზღვროს 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
მედიცინის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი
საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის:
შემოდგომის სემესტრი:
ა) სწავლის დაწყების თარიღი

2021 წლის 11 ოქტომბერი;

ბ) სწავლის დასრულება

2022 წლის 12 თებერვალი;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა

2021 წლის 29 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით;

დ) საშობაო-საახალწლო არდადეგები

2021 წლის 26 დეკემბრიდან 2022 წლის 9 იანვრის ჩათვლით;

ე) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 14 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით;

ვ) განმეორებითი გამოცდების პერიოდი

2022 წლის 21 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით.
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სასწავლო წელი/სემესტრი
აკადემიური წელი არის სემესტრების ერთობლიობა და მათ შორის დასვენების პერიოდი, რაც არ
აღემატება 12 უწყვეტ კალენდარულ თვეს.
სემესტრი არის დროის პერიოდი, რომელიც მოიცავს სასწავლო კვირათა ერთობლიობას,
დამატებითი გამოცდის/გამოცდების ჩატარებისა და დამატებით გამოცდაზე/გამოცდებზე
სტუდენტის მიღწევის შეფასების პერიოდს.
სასწავლო წლის (სემესტრების) დაწყებისა და დასრულების ვადები განისაზღვრება SEU-ს
რექტორის ბრძანებით და ქვეყნდება SEU-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე.
სასწავლო წელი იყოფა 2 სემესტრად: შემოდგომა და გაზაფხული.
თითოეული სემესტრის ხანგრძლივობაა 19 კვირა, მათ შორის: 15 სასწავლო კვირა მოიცავს
სააუდიტორიო მუშაობას და შუალედურ გამოცდას; 2 კვირის განმავლობაში ტარდება დასკვნითი
გამოცდები და 2 კვირა განკუთვნილია დამატებითი გამოცდებისთვის.
პროგრამის სპეციფიკისა და სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად,
რექტორის ბრძანებით შესაძლებელია განისაზღვროს ზაფხულის სემესტრის ვადები.

:
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რეგისტრაცია
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
ყოველი სემესტრის დასაწყისში, სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს ადმინისტრაციული
რეგისტრაცია, რაც გულისხმობს სტუდენტის მიერ სწავლის საფასურის გადახდას, მასთან
გაფორმებული ხელშეკრულების (შეთანხმების) შესაბამისად.

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლით, სტუდენტი გამოხატავს მზაობას აკადემიური
რეგისტრაციის გასავლელად. ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობა სტუდენტის
სტატუსის შეჩერების საფუძველია.

აკადემიური რეგისტრაცია
სტუდენტი ვალდებულია საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების შესრულების მიზნით,
გაიაროს ყოველსემესტრული აკადემიური რეგისტრაცია (გარდა პირველსემესტრელი სტუდენტისა), რაც გულისხმობს ელექტრონულად (სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით) საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებზე
დარეგისტრირებას და შესაბამისი კრედიტების დაგროვებაზე ვალდებულების აღებას.
:
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სტუდენტის სასწავლო დატვირთვა

სტუდენტის შეფასება

სტუდენტის სასწავლო დატვირთვა – დრო, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით
განსაზღვრული სწავლის შედეგების მისაღწევად.

სასწავლო კომპონენტი (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, საბაკალავრო ნაშრომი ან სხვა კომპონენტი)
არის ერთსემესტრიანი.

სტუდენტის დატვირთის შესაფასებლად გამოიყენება კრედიტი - ერთეული, რომელიც გამოხატავს
სტუდენტის მიერ საგნის ასათვისებლად შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობას გამოხატულს
დროის ერთეულში - საათებში.

სტუდენტის მაქსიმალური შეფასება სასწავლო კომპონენტში 100 ქულის ტოლია, რომელიც
მოიცავს შუალედური და დასკვნითი შეფასების ჯამს.

1 კრედიტი (ECTS) უტოლდება სტუდენტის დატვირთვას 25 საათის განმავლობაში და მოიცავს
როგორც საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებელ საათებს.
ერთი აკადემიური წელი მოიცავს 60 (ECTS) კრედიტს. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის
ან/და სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის თავისებურებების გათვალისწინებით,
დასაშვებია, სტუდენტის წლიური დატვირთვა იყოს 60 კრედიტზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ
არაუმეტეს 75 კრედიტისა.

საკრედიტო სისტემა უშვებს:
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
ა.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91-100 ქულა.
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა.
ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა.
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა.
ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს რომ. სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
კრედიტის მისანიჭებლად მინიმალური ქულა არის 51. ამასთან, სტუდენტს გადალახული უნდა
ჰქონდეს შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის
ზღვრები.
დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60%-ს.
თითოეული კომპონენტის სპეციფიკის გათვალისწინებით დგინდება შეფასების ფორმა,
კომპონენტები, მეთოდი და კრიტერიუმი, რაც ასახულია შესაბამის სილაბუსში და ხელმისაწვდომია
სტუდენტისათვის სემესტრის დასაწყისში. სილაბუსები ატვირთულია სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონულ სისტემაში - EMIS.SEU.EDU.GE
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SEU - სტიპენდია
2021 წელს პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის
უნივერსიტეტში 2021 წელს პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხული სტუდენტები სარგებლობენ
სტიპენდიით დარიცხული 125 ლარის ოდენობით სწავლების პირველი სემესტრის განმავლობაში
(15 სასწავლო კვირა), ხოლო მეორე სემესტრიდან სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება სტუდენტის
წინა სემესტრის აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლით.

SEU-ში მობილობის წესით ჩარიცხვა
მობილობის (ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლა) უფლება აქვს სტუდენტს, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი
წესით ჩაირიცხა ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
SEU-ში მობილობის წესით ჩარიცხვა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
მობილობის ადმინისტრირებას ახორციელებს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
https://emis.ge/umaghlesi_ganatleba/mobiloba/

შიდა მობილობა
სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს შიდა მობილობით, რაც გულისხმობს სტუდენტის მიერ
საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლას უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატის საფეხურის ფარგლებში.
შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა საბაკალავრო პროგრამაზე
სწავლების პირველი სემესტრიდან.
შიდა მობილობა ცხადდება რექტორის ბრძანებით, წელიწადში ორჯერ. პროცესი ხორციელდება სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. სტუდენტი აგზავნის ელექტრონულ განაცხადს სისტემის პირადი გვერდიდან. სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი მიაწვდის განმცხადებელს
ინფორმაციას აღიარებული კრედიტების შესახებ. თუ სტუდენტი დაეთანხმება კრედიტის აღიარების
პირობებს, სასწავლო პროგრამის ცვლილება აისახება ელექტრონულ სისტემაში.
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იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს ჩარიცხვიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუჩერდა სტუდენტის
სტატუსი, მას უფლება აქვს ისარგებლოს დარიცხული 125 ლარიანი სტიპენდიით ერთი სასწავლო
წლის განმავლობაში სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში (იმავე სემესტრში ან იმავე წელს). თუ
სტუდენტს აქტიური სტატუსის პერიოდში
მიღებული ჰქონდა სტიპენდიის თანხის ნაწილი, სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, მას მიეცემა
გასული თვეების მიუღებელი სტიპენდიის ის ოდენობა რაც გათვალისწინებული იყო 15 სასწავლო
კვირის ფარგლებში.
SEU სტიპენდია (შემდგომში-სტიპენდია) გაიცემა სტუდენტზე და არ ამცირებს მის მიერ გადასახდელ
სწავლის საფასურს.
სწავლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტი, რომელიც სემესტრული შეფასებების გათვალისწინებით
სარგებლობს სტიპენდიის მიღების უფლებით, იღებს სტიპენდიას,
შემდეგი წესით:
სტუდენტის მიერ სემესტრში გავლილ ყველა სასწავლო დისციპლინაში (საგნებში) მინიმუმ 71 დან
100 ქულამდე მიღების შემთხვევაში სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება მიღებული ქულების
შესაბამისად.

3 71 ქულა - დარიცხული 200 ₾ (ხელზე ასაღები 160 ₾)
3 81 ქულა - დარიცხული 225 ₾ ლარი (ხელზე ასაღები 180 ₾)
3 91 ქულა - დარიცხული 300 ₾ ლარი (ხელზე ასაღები 240 ₾) ან თანხის უკან დაბრუნება.
სტუდენტის მიერ სემესტრში გავლილ ყველა სასწავლო დისციპლინაში (საგნებში) 91 დან 100
ქულამდე მიღების შემთხვევაში მის მიერ/მისთვის სემესტრში გადახდილი სწავლის საფასური
დაუბრუნდება უკან დარიცხული სტიპენდიის სახით.
სტიპენდიის ოდენობა გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სემესტრში ყველა სასწავლო
დისციპლინაში (საგნებში) მიღებული ქულების მინიმალური შეფასებიდან.
მხედველობაში მიიღება სემესტრში ნედლი ქულა და არა მართვის ელექტრონული სისტემის
(emis.seu.edu.ge) მიერ დამრგვალებული ქულა.
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სწავლის საფასური
ქვემოთ ჩამოთვლილ საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლის საფასურია - 2990 ლარი.

3
3
3
3
3
3
3
3
3

სამართალი
ფინანსები

სწავლის საფასურის გადასახდელად საჭირო რეკვიზიტები
სტუდენტი, რომელიც გადასახადს იხდის პარტნიორი საქართველოს ბანკიდან, სწავლის
საფასურის გადახდისთვის დასჭირდება მხოლოდ პირადობის მოწმობა.

მენეჯმენტი

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი იხდის სწავლის საფასურს სწრაფი გადახდის აპარატიდან, უნდა

ტურიზმი

მოძებნოს განათლება>სეუ>სწავლის საფასური

ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
ჟურნალისტიკა
ფსიქოლოგია
საერთაშორისო ურთიერთობები

ხოლო, მედიცინის ერთსაფეხურიან (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის
საფასური საქართველოს მოქალაქეებისათვის შეადგენს - 4990 ლარს.
სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია 10-12 ნაწილად ან სტუდენტისათვის სასურველი
ინდივიდუალური გრაფიკით, რომელიც ასახულია სტუდენტის ხელშეკრულების დანართში, ასევე,
სტუდენტის პირად ელექტრონულ გვერდზე (emis.seu.edu.ge), ფინანსების მოდულში.
SEU-ში მოქმედებს სწავლის საფასურის აღრიცხვის ელექტრონული (ბილინგის) სისტემა, რომელიც

თუ სტუდენტი ვერ იხდის სწავლის საფასურს დადგენილ ვადებში, ელექტრონული ბაზიდან
ელექტრონული კანცელარია>განცხადებები>თავისუფალი ბლანკის საშუალებით მიმართოს
უნივერსიტეტს მისთვის სასურველი გადახდის თარიღის შეთავაზებით. პასუხი სტუდენტს ეცნობება
ელექტრონულად და ასევე, მოხდება ბაზაში შეთანხმებული თარიღის ასახვა.
SEU-ში მოქმედებს სტიპენდიების და ფინანსური შეღავათების სისტემა, რომლის შესახებ
ინფორმაცია მოცემულია როგორც ხელშეკრულების დანართში, ასევე, ვებგვერდზე. იხილეთ
მითითებული ბმული: https://www.seu.edu.ge/ka/1448/

info@seu.edu.ge
032 2 90 00 00 (55)

სტუდენტს საშუალებას აძლევს სწავლის საფასური გადაიხადოს საბანკო დაწესებულებების,
ონლაინ პორტალებისა და სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით.

ასევე, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს ცხელი ზუმის საშუალებით პირადი
გვერდიდან.
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SEU-ს სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონული სისტემა

უნიკალური საგამოცდო სისტემა
დასკვნითი და შესაბამისი დამატებითი გამოცდის ჩატარების ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს. წერითი გამოცდა ტარდება ელექტრონული ფორმით, SEU-ს საგამოცდო
ცენტრებში - თითოეული სტუდენტისათვის პერსონალურად გამოყოფილ კომპიუტერთან
მუშაობის გზით.

SEU ერთადერთი უნივერსიტეტია, სადაც სტუდენტს შეუძლია მსოფლიოში
უნიკალური საგამოცდო “LIVE” სისტემის გამოყენებით, ჩააბაროს
ნებისმიერი საგნის დასკვნითი გამოცდა, სასურველ საგამოცდო დროს
თბილისსა და რეგიონებში, 7 სხვადასხვა საგამოცდო ცენტრში, 7 ქალაქში:

თბილისი

ბათუმი

ქუთაისი

ზუგდიდი

გორი

რუსთავი

თელავი

SEU ელექტრონული საგამოცდო სისტემის დანერგვით
წელიწადში 4 000 000 ქაღალდის ფურცელს ზოგავს

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა (emis.seu.edu.ge) უზრუნველყოფს სასწავლო
პროცესის ეფექტიანად დაგეგმვასა და მართვას, სტუდენტთა ინფორმირებას და კომუნიკაციას.
სტუდენტმა სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით შეიძლება მიიღოს
შემდეგი მომსახურება:
ა) გაეცნოს საგანმანათლებლო პროგრამას, სილაბუსებს;
ბ) განახორციელოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფორმირება;
გ) განახორციელოს ინდივიდუალური სასწავლო და საგამოცდო ცხრილის ფორმირება;
დ) თვალყური ადევნოს მიღებულ შეფასებებს და მინიჭებულ კრედიტებს;
ე) ქონდეს წვდომა უნივერსიტეტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან, სწავლის საფასურის გადახდის გრაფიკთან, შეამოწმოს ფინანსური მდგომარეობა (გრანტები, ტრანზაქციები, დავალიანება);
ვ) ისარგებლოს ბიბლიოთეკის სერვისით (ელექტრონული კატალოგი, მასალები და სხვ.);
ზ) მონაწილეობა მიიღოს გამოკითხვებში;
თ) აწარმოოს მიმოწერა ადმინისტრაციასთან (ელექტრონული კანცელარია, შეტყობინებების
გაგზავნა/მიღება და სხვ.);
ი) გაეცნოს საინფორმაციო მასალას (დასაქმებისა და კარიერის განვითარების მიმართულებით და სხვ.);
კ) პირადი პროფილის მართვა (საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვ.)

3 ელექტრონულ სისტემაში ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით - საინფორმაციო
ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
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სტუდენტის სტატუსი

აკადემიური ხარისხის / კვალიფიკაციის მინიჭება
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია:
ა) პირადი განცხადება (მიზეზის მითითების გარეშე);
ბ) ფინანსური დავალიანება;[დავალიანების მქონე სტუდენტებს ავტომატურად ებლოკებათ მონა-

ენიჭება შესაბამისი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია.
კურსდამთავრებულის სახელზე გაიცემა დიპლომი და დიპლომის დანართი. გაცემას უზრუნველყოფს SEU-ს სასწავლო პროცესისა და გამოცდების მართვის დეპარტამენტი.

ცემთა ბაზა და ეგზავნებათ გამაფრთხილებელი SMS გადახდის ვადის მითითებით, რის შემდეგაც
უჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი];
გ) რეგისტრაციის გაუვლელობა (ადმინისტრაციული; აკადემიური);
დ) ორსულობა, მშობიარობა, ბავშვის მოვლა ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება;
ე) უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა, გარდა გაცვლითი
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლისა.

საკონტაქტო ელ-ფოსტა: l.leverashvili@seu.edu.ge; ტელ.: 032 2 90 00 00 (44)

სტუდენტთა ინფორმირება და კონსულტირება
სტუდენტური სერვისების დეპარტამენტი ახორციელებს სტუდენტთა ინფორმირებას და
კონსულტირებას სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ჩარიცხვა,
სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტა/აღდგენა, მობილობა, შიდა მობილობა, სწავლის
საფასურთან და ფინანსურ შეღავათებთან დაკავშირებული საკითხები.

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადაა 5 წელი, რომლის

ასევე, სტუდენტური სერვისების დეპარტამენტის მენეჯერები სტუდენტებს კონსულტირებას უწევენ

შემდეგაც სტუდენტს უწყდება სტუდენტის სტატუსი, გარდა კანონ-

აკადემიური რეგისტრაციის პროცესში, ეხმარებიან მათ სასწავლო კურსების შერჩევა რეგის-

მდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

ტრაციაში, ინდივიდუალური სასწავლო ცხრილის ფორმირებაში და საჭიროების შემთხვევაში
სტუდენტს შესაბამის სამსახურთან გადაამისამართებენ.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია სტუდენტის პირადი
განცხადების საფუძველზე, სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის განმავ-

სტუდენტების ინფორმირებისა და კონსულტირების მიზნით ფუნქციონირებს სატელეფონო ცხელი

ლობაში, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის გზით.

ხაზი:

032 2 90 00 00

სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი: 032 2 90 00 00 (31/32/33/34)
ასევე, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს ცხელი ზუმის საშუალებით პირადი გვერდიდან.
საერთაშორისო სტუდენტებისთვის: 032 2 90 00 00 (35)
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორცილების პროცესში სტუდენტებს კონსულტირებას უწევენ
ფაკულტეტის დეკანი, პროგრამის ხელმძღვანელები და ლექტორები. კონსულტაციის გრაფიკი
(თითოეულ ლექტორთან) სტუდენტისათვის ხელმისაწვდომია სასწავლო ცხრილთან ერთად,
სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში.
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info@seu.edu.ge;
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ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

SEU-ს ბიბლიოთეკა განთავსებულია ადმინისტრაციული კორპუსის მე-16 სართულზე.

ბიბლიოთეკათშორისი შეკვეთა:

ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით:

ბიბლიოთეკა მკითხველს სთავაზობს დონორი ბიბლიოთეკიდან იმ ლიტერატურით სარგებლობას,
რომელიც ჩვენი ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში არ მოიპოვება.

09:30 საათიდან 21:30 საათამდე.
შაბათს: 09:30 საათიდან 18:00 საათამდე.
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა აღჭურვილია საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით, ინტერნეტით,
სამკითხველო დარბაზით; ჯგუფური მუშაობის სივრცით; კომპიუტერული დარბაზით; წიგნსაცავით;
ასლგადამღებით.
ბიბლიოთეკა მკითხველს სთავაზობს საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრულ
ლიტერატურის ნაბეჭდ და ელექტრონულ კოლექციას, საცნობარო ტიპის ლიტერატურას,
პერიოდულ გამოცემებს, სამეცნიერო ჟურნალებს, საკითხავ მასალა „რიდერებს“, როგორც
ბეჭდური, ისე ელექტრონული ფორმით.
ბიბლიოთეკაში სტუდენტს შეუძლია:
3 გაიტანოს ან წინასწარ დაჯავშნოს მისთვის სასურველი წიგნი;
3 მიიღოს სრული ინფორმაცია და კონსულტაცია ბიბლიოთეკარისგან;
3 გამოიყენოს საერთაშორისო ელექტრონულ მონაცემთა ის ბაზები, რომლებზეც აქვს წვდომა
უნივერსიტეტს;
3 ისარგებლოს სამკითხველო დარბაზით, კომპიუტერული რესურსითა
და ჯგუფური მუშაობის სივრცით;
3 გადაიღოს ბიბლიოთეკაში არსებული მასალების ქსეროასლები.
COVID-19-ის პანდემიის პირობებში, SEU-ს ბიბლიოთეკა მუშაობას განახორციელებს
დისტანციურად. ბიბლიოთეკის რესურსების სარგებლობა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ
წინასწარი ელექტრონული შეკვეთით. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს მკითხველისათვის
ელექტრონული შეკვეთით მოთხოვნილი წიგნის ელექტრონული ფორმით მიწოდება.
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სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები:
SEU-ს ბიბლიოთეკა საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ისარგებლოს მსოფლიოში აღიარებული,
საერთაშორისო აკადემიური ელექტრონული ბაზების, ჟურნალების კოლექციებით, რაც ხელს
უწყობს თანამედროვე სამეცნიერო სფეროში მიღწეული გამოცდილების გაცნობა - გაზიარებას.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cambridge Journals Online
Cambridge Journals Online
e-Duke Journals Scholarly Collection
Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books
IMechE Journals
Royal Society Journals Collection
SAGE Journals
Openedition Journals
Scopus
Science Direct
Mathematical Sciences Publishers Journals

ბიბლიოთეკის სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია საიტიდან: emis.seu.edu.ge.
ბიბლიოთეკის შესახებ რაიმე კითხვის არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვწეროთ:

library@seu.edu.ge
032 2 90 00 00 / 42
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დასაქმება
სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით SEU თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებთან, რომლებიც სისტემატიურად აწვდიან
კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურს სხვადასხვა ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციას.
წლის განმავლობაში ინტენსიურად იმართება სხვადასხვა კომპანიების ინდივიდუალური დასაქმების ფორუმები, სადაც წარმოდგენილი დამსაქმებელი ადგილზე არჩევს კანდიდატებს
აქტიური ვაკანსიებისთვის.
დასაქმების ფორუმებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ SEU-ს
სტუდენტებს და
კურსდამთავრებულებს.კამპუსში ჩატარებული დასაქმების ფორუმები და ტრენინგები ეხმარება
მათ პოტენციურ დამსაქმებლებთან შეხვედრასა და კონტაქტების დამყარებაში.

კარიერული განვითარება
კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური ეხმარება
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს პირველი ნაბიჯების გადადგმაში, როგორიცაა:
რეზიუმეს შედგენა, კავშირების გაჩენა და ინტერვიუსთვის მზადება. ამისათვის, წამყვანი
ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ SEU-ში ტრენინგები და მასტერკლასები ტარდება.
ასევე, სამსახური ზრუნავს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის იმ უნარებისა და
კონტაქტების გამომუშავებაზე, რაც მათ შემდგომში სასურველი სამუშაოს ძიების პროცესს
გაუმარტივებს.

წელიწადში ორჯერ, SEU-ს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმების მიზნით, კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური უზრუნველყოფს ფართომასშტაბიან დასაქმების ფორუმებს. დასაქმების ფორუმში მონაწილეობას იღებს
სხვადასხვა პროფილის ათეულობით კომპანია/ორგანიზაცია. დასაქმების ფორუმის მიზანია სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს მისცეს დამსაქმებლებთან პირისპირ შეხვედრის საშუალება, რაც ხელს უწყობს მათთვის სასურველი სამუშაო ადგილების მოძიებასა და მომავალი
კარიერის დაგეგმვას.
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს აქტიური ვაკანსიებისა და სტაჟირებების შესახებ
ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ რამდენიმე წყაროს მეშვეობით:

3 ვებ-გვერდზე: www.seu.edu.ge
3 ელექტრონულ ბაზაში emis.seu.edu.ge (შეტყობინების სახით);
3 ბაზაში მითითებულ მობილურ ტელეფონებზე

სამსახური სთავაზობს სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს კონსულტაციებს, გასაუბრებებს, დასაქმების ფორუმებს, კარიერის დღეებს, საინფორმაციო შეხვედრებს, რეზიუმეთა
ბაზას და სხვა თემატურ მომსახურებას.

საკონსულტაციო საათებია:
ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი: 15:00-17:00
25

(მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით);

3 უნივერსიტეტის ოფიციალურ Facebook გვერდზე პოსტის სახით.

career@seu.edu.ge
032 2 90 00 00 (27)
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სტუდენტური პროექტების დაფინანსება
ნებისმიერ კლუბსა თუ სხვა სტუდენტურ საინიციატივო ჯგუფს აქვს შესაძლებლობა, დასაფინანსებლად წარადგინოს პროექტი, ამისთვის, ყოველწლიურად, უნივერსიტეტი ბიუჯეტიდან
გამოყოფს თანხას სტუდენტური პროექტების განხორციელებისთვის.
წარდგენილ დასაფინანსებელ პროექტებს განიხილავს კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური თვეში ორჯერ: ყოველი თვის 1-5 რიცხვებში პირველ რიცხვამდე წარმოდგენილ პროექტებს, ხოლო ყოველი თვის 15-20 რიცხვებში - 15
რიცხვამდე წარმოდგენილ პროექტებს.
პროექტის წარდგენა შეუძლია მხოლოდ კლუბს (საინიციატივო ჯგუფს) დადგენილი ფორმით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურს

სტუდენტური კლუბები
SEU-ს სტუდენტური კლუბები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ უნივერსიტეტის სოციალური,
კულტურული და ინტელექტუალური გარემოს შექმნაში. მსგავსი გაერთიანებები, იქნება ეს
კულტურის, სპორტის თუ ადვოკატირების მიმართულებით, შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს
ჩაერთონ აქტივობებში, რომლებიც ხელს უწყობენ პიროვნულ ზრდას, ლიდერობის უნარ-ჩვევების
განვითარებას და სტუდენტთა საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

career@seu.edu.ge
032 2 90 00 00 (27); (+995) 577 14 11 14

სტუდენტური კლუბები აერთიანებენ სტუდენტებს საერთო ინტერესების ირგვლივ. სოციალურ,
გასართობ თუ პროფესიულ ინტერესებზე დაფუძნებული ორგანიზაციები ატარებენ სოციალურ
ივენთებს, სემინარებს, პანელებსა და კონფერენციებს, კონცერტებს, სპორტულ შეჯიბრებს,
საქველმოქმედო თუ სხვა სტუდენტურ ღონისძიებებს.
ნებისმიერ სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის დახმარებით, დააფუძნოს სტუდენტური კლუბი, შექმნას
აქტივობები და განახორციელოს იდეები, უნივერსიტეტი კი ხელს უწყობს და მხარს უჭერს მათი
ინტერესების გატარებას.
SEU-ში მოქმედი სტუდენტური კლუბებია:

3 იურისტთა კლუბი
3 დიპლომატთა კლუბი
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3 ფსიქოლოგთა კლუბი

3 ბიზნეს კლუბი
3 მედია კლუბი
28

სტუდენტური ცხოვრება
სტუდენტური კონფერენციები

სტუდენტური ცხოვრება
სტუდენტური თვითმმართველობა

SEU-ში რეგულარულად ტარდება სამეცნიერო კონფერენციები სტუდენტებისათვის.
ინფორმაცია კონფერენციის ჩატარების და შინაარსის შესახებ ქვეყნდება SEU-ს ვებგვერდზე:
www.seu.edu.ge

სპორტი და კულტურა
SEU, აქტიური სასწავლო პროცესის პარალელურად, მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს
მრავალფეროვან სტუდენტურ ცხოვრებას. SEU-ში სტუდენტური ცხოვრება საინტერესო, აქტიური და
დატვირთულია.

SEU-ს სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანოა სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც
მუდმივად ზრუნავს სტუდენტთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე და ასევე, სტუდენტური
ცხოვრების გამრავალფეროვნებაზე.
თვითმმართველობაში წარმოდგენილია არჩეული სტუდენტური ომბუდსმენი.
სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები ჩართულნი არიან SEU-ს აკადემიური საბჭოსა და
ფაკულტეტის საბჭოების საქმიანობაში, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტების მონაწილეობას

SEU-ს სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ხელი შეუწყოს
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. ამ მიზნით, ორგანიზებას უწევს სპორტულ და
კულტურულ-შემოქმედებით აქტივობებს, უზრუნველყოფს ინფორმაციის გავრცელებას და
ღონისძიებებში სტუდენტების ჩართვას.

უნივერსიტეტის მართვასა და გადაწყვეტილებების მიღებაში.
studentself-government@seu.edu.ge
ombudsman@seu.edu.ge

SEU უზრუნველყოფს სტუდენტური ინიციატივების, პროექტების, საგანმანათლებლო, სპორტული,
ინტელექტუალური, შემოქმედებითი და სხვა ღონისძიებების მხარდაჭერას და დაფინანსებას.
032 2 90 00 00
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საერთაშორისო ურთიერთობები
SEU უკვე მრავალი წელია სხვადასხვა შეთანხმების ფარგლებში თანამშრომლობს
ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებთან, მათ შორისაა:
University of Sussex, England
Zwikau University of Applied sciences, Germany
Technical University Munich, Germany
BBW Hochschule - University of Applied Sciences, Germany
Sustainable development management institute, France
Torvergata University of Rome, Italy
Politechnic University of Braganca, Portugal

გაცვლითი პროგრამები
SEU-ს თითოეულ წარმატებულ სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა საუნივერსიტეტო სტიპენდიითა
და ექსკლუზიური პირობებით მიიღოს მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში. (Erasmus +)
ინფორმაცია გაცვლითი პროგრამებისა ან/და საზაფხულო/ზამთრის სკოლების შესახებ,
რომლებსაც SEU-ს პარტნიორი უნივერსიტეტები სთავაზობენ SEU-ს სტუდენტებს, მუდმივად
ქვეყნდება ვებგვერდსა და facebook გვერდზე.
სეუ რეგულარულად მასპინძლობს ტრენინგებს, ვორკშოპებს, სემინარებს რომლებსაც უცხოელი
ექსპერტები და დარგის სპეციალისტები უძღვებიან, მათზე დასწრება სეუს სტუდენტებისთვის
თავისუფალია.
სეუს ყველა სტუდენტს საშუალება აქვს ჩაერთოს უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო
პროექტებში, მოიპოვოს გამოცდილება და გახდეს მრავალი საინტერესო აქტივობის მონაწილე.

Instistute of technology IT carlow, Ireland
Donja Gorica, Montenegro

ამ საკითხებზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ SEU-ს საერთაშორისო
ურთიერთობების სამსახურს.

European New University, Netherlands
Lazarski University, Poland

iro@seu.edu.ge

University of Gdansk, Poland

(+995) 032 2 90 00 00 - 11

UCSI University, Malaysia
University of Medicine of Tirgu Mures, Romania
International Business school, Bulgaria
International University of Gorazde, Bosnia and Herzegovina
Klaipeda State University of Applied sciences, Lithuania
Riga Business School, Latvia
Riseba University of Business, arts and Technology, Latvia
Turiba University, Latvia
University of Latvia, Latvia
Medipol University Turkey, Turkey
Memorial Hospital Group, Turkey
University of Petroleum and Energy Studies, India
Sathyabama University, India
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ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
ჩვენი პრიორიტეტია სტუდენტებისა და თანამშრომლების ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და
კეთილდღეობა.
COVID-19-ის პანდემიის პირობებში, სტუდენტები ვალდებულნი არიან დაიცვან უსაფრთხოებისა
და ინფექციის პრევენციის ღონისძიებები.
SEU-ში, სტუდენტების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ფუნქციონირებს სამედიცინო კაბინეტი,
რომელიც უზრუნველყოფილია პირველადი დახმარებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელი
მედიკამენტით. საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტებს პირველად სამედიცინო დახმარებით
უზრუნველყოფს გამოცდილი ექიმი.
032 290 00 00 (03)
SEU-ში, სტუდენტებისათვის უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნას უზრუნველყოფს
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის სისტემა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა
და დაცვის სამსახური, რომელიც ოცდაოთხსაათიან რეჟიმში განახორციელებს ტერიტორიის
დაცვას და საჭიროების შემთხვევაში, გაუწევს დახმარებას შშმ/სსსმ პირებს.

სტუდენტის უფლებები და ვალდებულებები
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას
სხვადასხვა რეგულაციების მეშვეობით, კერძოდ: SEU-ს დებულებით, სასწავლო პროცესის
რეგულირების წესით, ეთიკის კოდექსით და სხვა სამართლებრივი აქტებით. აღნიშნულ
რეგულაციებში მოცემულია ინფორმაცია როგორც სტუდენტების უფლებების დაცვის, ისე მათი
ვალდებულებების შესახებ.
SEU-ს ყველა სტუდენტი ვალდებულია იცნობდეს და იცავდეს ეთიკის კოდექსის დებულებებსა და
პრინციპებს. ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში, SEU განიხილავს სტუდენტის
დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხს.

რეგულაციები საჯაროა
და ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:
https://www.seu.edu.ge/ka/1145/

032 290 00 00 (02)
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#გაუსწარიდროს!
თბილისი, წინანდლის 9
მეტრო 300 არაგველი
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