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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  

1.1.ახალი უმაღლესი სასწავლებლის (შემდგომში - სასწავლებელი) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური (შემდგომში სამსახური) არის სასწავლებლის სტრუქტურული 

ერთეული;  

1.2.სამსახური ფუნქციონირებს სასწავლებლის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან 

კავშირში და თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობის, 

სასწავლებლის შიდა რეგულაციებითა და წინამდებარე დებულებით;  

1.3.სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ანგარიშვალდებულია სასწავლებლის 

რექტორის წინაშე, ასრულებს კანონის საფუძველზე რექტორის მითითებებს.  

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები  

2.1. სამსახურის სამოქმედო გეგმები ეფუძნება სასწავლებლის წესდებას, სასწავლებლის 

სტრატეგიული განვითარების ძირითად მიმართულებებს. 

2.2.სამსახურის ამოცანები:  

ა) უზრუნველყოს სასწავლებლის  საქმიანობის პოპულარიზაცია;  

ბ) უზრუნველყოს სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების, დაგეგმილი ან განხორციელებული 

ღონისძიებების საჯაროობა;  

გ)უზრუნველყოს სასწავლებლის  რექტორისა და აკადემიური საბჭოს 

გადაწყვეტილებების, ბრძანებებისა და სხვა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 

საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა დაინტერესებულ პირთათვის. 

2.3.სამსახურის ფუნქციები:  

ა) შიდასაუნივერსიტეტო კომუნიკაცია;  

ბ) მასმედიასთან ურთიერთობა;  

გ)სახელისუფლებო სტრუქტურებთან, საგანმანათლებლო/სამეცნიერო 

დაწესებულებებთან ურთიერთობა.  

დ) არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან 

ურთიერთობა;  
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ე) სასწავლებლის  საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა;  

ვ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვომობის უზრუნველყოფა;  

ზ) სასწავლებელში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საზოგადოებისათვის ინფორმაციის 

მიწოდება მასმედიის საშუალებებით;  

თ) პრესრელიზების, საინფორმაციო მასალების მომზადება;  

ი) ბრიფინგების, ინტერვიუების ორგანიზება;  

კ) პრესკონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების მოწყობა;  

ლ) მასმედიასთან თანამშრომლობა, თანამშრომლობის ახალი გზების დასახვა;  

მ) სატელევიზიო სიუჟეტებისა და პრესის მონიტორინგი. 

მუხლი 3. სამსახურის სტუქტურა  

3.1.სამსახური არის სასწავლებლის სტრუქტურული ერთეული. მას ხელმძღვანელობს 

სამსახურის უფროსი, რომელიც ანგარიშვალდებულია სასწავლებლის რექტორის წინაშე;  

3.2.სამსახურის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს სასწავლებლის  

რექტორი.  

3.3.სამსახურის უფროსი : 

ა) ახელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  

ბ) გეგმავს და ასრულებს ძირითად სამუშაოებს საზოგადოებასთან და მასმედიასთან 

ურთიერთობის მიმართულებით;  

გ) საუნივერსიტეტო ცხოვრების ამსახველი სრულყოფილი ინფორმაციის გავრცელების 

მიზნით, გეგმავს და ორგანიზებას უკეთებს პრესკონფერენციებს,   ავრცელებს პრეს-

რელიზებს და აწვდის ინფორმაციას დაინტერესებულ პირებს;  

დ) გეგმავს გრძელვადიან მედიაკამპანიებს. 

3.4.სამსახურში შემდგენლობაში შედის -  საზღვარგარეთთან ურთიერთობის   

კოორდინატორი, რომელის ფუქნციები განსაზღვრულია სამუშაო აღწეროლობით. 

კოორდინატორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავსიუფლებს სასწავლებლის რექტორი. 

იგი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
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მუხლი 4. დასკვნითი დებულებები 

4.1.  სამსახურის დებულებას ამტკიცებს სასწავლებლის რექტორი ბრძანებით. 

4.2.სამსახურის დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება 

სასწავლებელის  რექტორის ბრძანებით.  

 

 

 

 

 

 

 

 


