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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი   

1.1. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის (შემდგომში - სასწავლებელი) ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს სასწავლებლის   სტრუქტურულ ერთეულს;   

1.2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, სასწავლებლის 

შიდა რეგულაციებითა და წინამდებარე დებულებით;  

1.3. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ანგარიშვალდებულია სასწავლებლის ადმინისტარციის 

უფროსისა და  რექტორის წინაშე, ასრულებს მათ მითითებებსა და დავალებებს. 

 მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი მიზნები და ამოცანები  

1. სამსახურის მიზანს წარმოადგენს:  

• სამსახურის ძირითადი საქმიანობის სფეროა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების 

საფუძველზე სასწავლებლის სტუდენტებს, ადმინისტრაციულ და აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალს 

შეუქმნას სწავლის, შრომისა და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის შესაბამისი პირობები;  

• სასწავლებლის კომპიუტერული ქსელის დაგეგმარება, გამართვა და ოპტიმალური ფუნქციონირება;  

• საინფორმაციო ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შექმნა–განვითარება;  

• კომპიუტერული რესურს-ცენტრების მოწყობა და ფუნქციონირება.  

2. სამსახურის ამოცანებს წარმოადგენს:  

ა) სტუდენტთა რეგისტრაცია;   

ბ) სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფა;  

გ) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე სტუდენტთა ინფორმაციით უზრუნველყოფა;  

დ) სტუდენტი ვაჟების სამხედრო აღრიცხვიანობის უზრუნველყოფა; 

ე) შემოსული კორესპონდენციის დამუშავება საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში 

ვ) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოება.  

 

მუხლი 2.  სამსაუხურის ძირითადი მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები 
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2.1.სამსახურის მიზანია,  უზრუნველყოს სასწავლებლის  ინფორმაციული ტექნოლოგიებით აღჭურვა და 

მისი გამართული ფუნქციონირება, ასევე ბიბლიოთეკის სერვისების ადმინისტრირება და  მისი 

რესურსების განვითარება.  

2.2. სამსახურის ამოცანები და ფუნქციები: 

ა)სასწავლებლის შიდა სასწავლო კომპიუტერული ქსელის (ინტერნეტი) გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა და პროგრამული სისტემის სრულყოფა; 

ბ)სასწავლებლის  თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვით ერთიანი საინფორმაციო 

სივრცის ჩამოყალიბება; 

გ)სასწავლებლის სტუდენტთა და თანამშრომელთა მიერ კომპიუტერულ ქსელსა და ინტერნეტში 

მუშაობის წესების შემუშავება-დაცვა; 

დ)ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ბაზების და ვებგვერდის მართვა.  ვებ-გვერდის განახლებული 

დიზაინის შექმნა და დახვეწა;   

ე) თანამედროვე ინფორმაციული სისტემების განვითარება და სასწავლებელში დანერგვა; 

ვ)საერთო კომპიუტერული ქსელის შექმნა, მართვა, სისტემატიური განახლება - გაფართოება და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

ზ)პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება; 

თ)სასწავლებელში პროგრამული უზრუნველყოფის პროცესების ავტომატიზაცია და შესაბამისად 

სტუდენტთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; 

ი)ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრა და დანერგვა; 

კ)ახალი სისტემური პროგრამული საშუალებებისა და მათი თანმხლები პროგრამული უზრუნველყოფის 

შესწავლა და სასწავლებელში დანერგვა; 

ლ)თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლებელში სასწავლო პროცესის პროცესების 

დაგეგმვა და ავტომატიზაცია; 

მ)სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, დანერგვა და 

ადმინისტრირება; 

ნ)სასწავლებელის მონაცემთა კომპიუტერული ბაზებით სარგებლობის უზრუნველყოფა; 

ო)სასწავლებლის  კომპიუტერული ტექნიკისათვის სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის 

ინსტალაცია, პროგრამული დარღვევების აღმოფხვრა, ვირუსებისგან გაწმენდა; სასწავლებელის 

კომპიუტერული ტექნიკის მოდერნიზაცია და რემონტი; 

პ)მონაწილეობის მიღება სასწავლებლის  კომპიუტერული ტექნიკის ინვენტარიზაციის პროცესში. 

2.3. ბიბლიოთეკა თავის საქმიანობას ახორციელებს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის შესაბამისად.   
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  მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა  

 

3.1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც ნიშნავს და ათავისუფლებს 

სასწავლებლის რექტორი;   

3.2. სამსახურში შედის: კომპიუტერული სერვისცენტრები და ბიბლიოთეკა;  

3.3. სამსახური შედგება  უფროსის, მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტ(ებ)ისაგან, ხოლო  

ბიბლიოთეკა შედგება ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელისაგან და დამხმარე პერსონალისაგან;  

3.4. სამსახურის უფროსი:   

ა) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის პრიორიტეტებს;  

ბ) პასუხისმგებელია განსაზღვრულ პრიორიტეტების განხორციელებაზე;  

გ) წარმართავს სამსახურის მუშაობას;  

დ) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ მითითებებსა და 

დავალებებს;  

ე) ახორციელებს სხვა უფლება-მოვალეობებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.  

 

3.5. სამსაუხრის,  ქვესტრუქტურული ერთეული ბიბლიოთეკა, ხელს  უწყობს სასწავლო პროცესს 

სათანადო ლიტერატურითა და საინფორმაციო მასალებით;  ბიბლიოთეკა მოიცავს  სასწავლებლის  

ბიბლიოგრაფიულ  ფონდს: სახელმძღვანელოები, დამხმარე და  მეთოდური  ლიტერატურა,  ბეჭდვითი  

გამოცემები   და  სამეცნიერო  კვლევითი  ნაშრომები, აგრეთვე   ისტორიული,   მხატვრული,    

საინფორმაციო   და   სხვა   სახის   ლიტერატურული   და საინფორმაციო მასალა;  სასწავლებლის 

ბიბლიოთეკაში დაცული საქართველოს და უცხოენოვანი  სამეცნიერო  ბეჭდვითი გამოცემები 

განკუთვნილია სტუდენტებისა და სასწავლებლის   პერსონალისათვის. 

3.5.1. ბიბლიოთეკის მიზნები:  

ა) ხელი შეუწყოს სასწავლებელში  მიმდინარე სასწავლო  და კვლევით პროცესებს.  

ბ) უზრუნველყოს სწავლისა და კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას თანამედროვე  საინფორმაციო 

რესურსების დანერგვის გზით.  

გ) შექმნას ხელსაყრელი გარემო ინოვაციური პროცესების დანერგვისთვის და  უზრუნველყოს მასში 

სოციუმის ჩართულობა.  
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დ)თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და თანამედროვე  საბიბლიოთეკო 

სივრცეში მომხდარ ცვლილებათა შესაბამისად დაგეგმილ აქტივობებში  მათი ჩართულობა.  

ე) ბიბლიოთეკის საქმიანობის ამსახველი ძირითადი – საორიენტაციო დოკუმენტების  შექმნა, დანერგვა, 

განხორციელება და გავრცელება.  

ვ) ბიბლიოთეკის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროს, მათ   შორის 

სასწავლებლის  ვებგვერდისა და სოციალური ქსელის საშუალებით გავრცელება;  

ზ) ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე კავშირების დამყარება, გამოცდილებისა და ინფორმაციის 

გაცვლა/გაზიარება; 

ბიბლიოთეკა თავის საქმიანობას ახორციელებს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის შესაბამისად.   

 

მუხლი 4. დასკვნითი დებულებები  

4.1  სამსახურის დებულებას ამტკიცებს სასწავლებლის რექტორი ბრძანებით. 

4.2.სამსახურის დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება სასწავლებელის  

რექტორის ბრძანებით.  

  

  

  

  

 


