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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  

1. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის (შემდგომში - სასწავლებელი) საზღვარგარეთთან 

ურთიერთობის სამსახური (შემდგომში სამსახური) არის სასწავლებლის სტრუქტურული 

ერთეული;  
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2. სამსახური ფუნქციონირებს სასწავლებლის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კავშირში და 

თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობის, სასწავლებლის შიდა 

რეგულაციებითა და წინამდებარე დებულებით;  

3. სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ანგარიშვალდებულია სასწავლებლის რექტორის 

და აკადემიური საბჭოს წინაშე, ასრულებს კანონის საფუძველზე რექტორისა და აკადემიური 

საბჭოს მიერ დაკისრებულ მოვალეობებს.  

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები  

 

1. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის პროცესის 

ხელშეწყობა; 

2. საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან კავშირების ჩამოყალიბება და 

განვითარება; 

3. ახალ უმაღლეს სასწავლებელსა და საერთაშორისო პარტნიორებს შორის ორმხრივი 

თანამშრომლობის ხელშეწყობა; 

4. სასწავლებლის მრავალმხრივი საერთაშორისო შეხვედრების კოორდინირება; 

5. სტუდენტების, მკვლევრების, ადმინისტრაციული თანამშრომლებისა და 

პროფესორების ჩართვა საერთაშორისო მობილობის/გაცვლით პროექტებში; 

6. ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის 

დახმარების გაწევა გაცვლითი კონკურსების პერიოდში და შემდგომ ეტაპებზე; 

7. სასწავლებელში მულტიკულტურული საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 

8. საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებელების სამეცნიერო დაწესებულებების 

დელეგაციების მიღება. 
 

  

 

მუხლი 3. სამსახურის სტუქტურა  

1. სამსახური არის უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული. მას ხელმძღვანელობს 

სამსახურის უფროსი, რომელიც ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორისა და 

აკადემიური საბჭოს წინაშე;  

2. სამსახურის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.  

3. სამსახურის უფროსი:  

3.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  

3.2 კოორდინატორის ძირითადი საქმიანობის სფერო და ამოცანაა სასწავლებლის 

ინტერნაციონალიზაციის უზრუნველყოფა; 

3.3 მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება; 

3.4 სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში 

ინტეგრირების ხელშეწყობა; 
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3.5 სასწავლებლის სრულფასოვანი ჩაბმა ბოლონიის პროცესში და მისთვის საერთაშორისო 

აღიარების მოპოვებაზე ზრუნვა; 

3.6 მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ქსელებსა და კავშირებში სასწავლებლის და/ან 

მისი ცალკეული ფაკულტეტ(ებ)ის გაწევრიანება; 

3.7 რექტორისა და ადმინისტრაციის წევრების საქმიანი ვიზიტების დაგეგმვა-ორგანიზება; 

3.8 სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა; 

3.9 გაცვლითი პროგრამებისათვის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსების ორგანიზება;  

4.0 გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში ჩამოსული ან/და გაგზავნილი სტუდენტებისა და 

პროფესორების მომსახურება;  

4.1 გაცვლით პროგრამებში ჩართულ სტუდენტთა მომსახურება, რჩევა-რეკომენდაციის გაწევა 

საზღვარგარეთ სასწავლებლად გამგზავრებასთან დაკავშირებით;  

4.2 სასწავლო-სამეცნიერო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიღება-გავრცელება;  

4.3 საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და უცხოურ ორგანიზაციებთან, 

ფონდებთან, საინფორმაციო ცენტრებთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა;  

4.4 პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო დაწესებულებების დელეგაციების მიღება-

მასპინძლობის ორგანიზება;  

4.5 სასწავლებელში საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარებისა და მსგავსი ღონისძიებების 

ორგანიზება. 

 

მუხლი 4. დასკვნითი დებულებები 

1.  სამსახურის დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება 

სასწავლებლის წესდებით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

2. სამსახურის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 

 

 

 

 

 

 


