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მუხლი 1. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიური საბჭო                   

1.1 ახალი უმაღლესი სასწავლებლის   (შემდგომში: “სასწავლებელი”) აკადემიური საბჭო 

(შემდგომში: “აკადემიური საბჭო”) არის სასწავლებლის დამოუკიდებელი კოლეგიური  

სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არის  უმაღლესი წარმომადგენლობითი  კოლეგიური 

ორგანო, რომელიც  განსაზღვრავს სასწავლებლის საქმიანობის, განვითარებისა  და 

საგანმანათლებლო  პოლიტიკის  ძირითად მიმართულებებს, ხელს უწყობს განათლების 

ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციას, ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო–კვლევით პროცესს.  

1.2 აკადემიური საბჭო საქმიანობას ახორციელებს აკადემიური თავისუფლებისა და 

ავტონომიურობის პრინციპებზე დაყრდნობით.  

1.3 აკადემიური საბჭო  მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის, სასწავლებლის წესდებისა 

და წინამდებარე დებულების  საფუძველზე.  

1.4.აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში შედიან: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე – 

რექტორი და აკადემიური საბჭოს წევრები, რომლებიც აირჩევიან 

ფაკულტეტის/ფაკულტეტების   საბჭოს  მიერ;  აკადემიურ საბჭოში აირჩევა მხოლოდ  

სასწავლებლის პროფესორი და ასოცირებული პროფესორი 4 წლის ვადით. 

1.5. აკადემიურ საბჭოს თავმჯდომარეობს სასწავლებლის რექტორი.  აკადემიური საბჭოს 

საქმიანობის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას ახორციელებს აკადემიური საბჭოს მდივანი.                                                               

მუხლი 2.  აკადემიური საბჭოს  საქმიანობის პრინციპები  

2.1 აკადემიური საბჭო საკუთარ საქმიანობას  ახორციელებს შემდეგი პრინციპების დაცვით:  

ა)მიღებული გადაწყვეტილებების საჯაროობა და  ყველა დაინტერესებული პირისათვის 

ხელმისაწვდომობა;   

ბ)ჩატარებული არჩევნებისა და კონკურსების  სამართლიანობა, გამჭვირვალობა და 

საჯაროობა;  

გ)აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა აკადემიური თავისუფლება;  
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დ)თანასწორი მოპყრობა განურჩევლად პირის ეთნიკური კუთვნილებისა, სქესისა, 

სოციალური წარმოშობისა, ქონებრივი მდგომარეობისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური 

შეხედულებებისა და სხვა განმასხვავებელი ნიშნების მიუხედავად.  

 

მუხლი 3.  აკადემიური საბჭოს  უფლებამოსილება  

3.1.განიხილავს და  დასამტკიცებლად წარუდგენს რექტორს სასწავლებლის განვითარების 

სტრატეგიულ და სამოქმედო  გეგმებს; 

3.2.ხელს უწყობს  სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო  დაწესებულებებთან  თანამშრომლობას, 

სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის გაფართოებას;                                                                                                                                   

3.3.ადგენს სწავლის პერიოდში  მიღებული განათლების (ECTS კრედიტების) აღიარების და 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა წესებს;  

3.4.განსაზღვრავს პროფესორის  დატვირთვის  ზღვრულ ოდენობას,  დატვირთვის ფორმებს 

და დასამტკიცებლად წარუდგენს სასწავლებლის რექტორს;  

3.5.ფაკულტეტის  წარდგინებით და ხარისხის უზრუნველყოფის   სამსახურთან  

შეთანხმებით განიხილავს და დასამტკიცებლად წარუდგენს რექტორს უმაღლეს  

საგანმანათლებლო პროგრამებს ასევე მათში განსახორციელებელ ცვლილებებს;   

3.6.განიხილავს და დასამტკიცებლად წარუდგენს რექტორს სასწავლებლის  ყველა 

სტრუქტურული ერთეულის დებულებას;  

3.7.განიხილავს და დასამტკიცებლად წარუდგენს რექტორს   სასწავლებლის  შინაგანაწესს, 

ეთიკის კოდექსს, სტუდენტის ეთიკის კოდექსს, უსაფრთხოების და სხვა წესს და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს სასწავლებლის რექტორს;   

3.8.განიხილავს და დასამტკიცებლად წარუდგენს რექტორს  აკადემიური  თანამდებობისა 

და მოწვეული ლექტორის პიზიციის დაკავების წესს;                                          

3.9.ახორციელებს   სასწავლებლის წესდებითა და წინამდებარე დებულებით  მასზე 

მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

 

 

 



 

 

აკადემიური საბჭოს დებულება 
4 

 

მუხლი 4. აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი   

4.1. აკადემიური საბჭოს არჩევნები ტარდება  სამართლიანობის, გამჭვირვალობისა და 

საჯაროობის პრინციპების დაცვით.                                                                                                                                                                                         

4.2. აკადემიური საბჭოს წევრები აირჩევიან ფაკულტეტის  საბჭოს მიერ პირდაპირი, 

თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ღია კენჭისყრით. არჩევნები 

ჩატარებულად ჩაითვლება, თუ მას ესწრება ფაკულტეტის  საბჭოს წევრთა სრული 

შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.                                                                         

4.3. აკადემიურ საბჭოში აირჩევა მაქსიმუმ  7  წევრი; საბჭოს მინიმალურ რაოდენობას  

განსაზღვრავს სასწავლებელის რექტორი  ბრძანებით, რომელიც არ უნდა იყოს 5 წევრზე 

ნაკლები.                                              

4.4. აკადემიური საბჭოს წევრად აირჩევა სასწავლებლის პროფესორი ან ასოცირებული 

პროფესორი.                

4.5. აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევის ვადა განისაზღვრება 4  წლით.     

4.6. აკადმიური საბჭოს წევრობის სურვილის შემთხვევაში, კანდიდატმა (პროფესორი ან და 

ასოცირებული პროფესორი) დადგენილ ვადებსა და ფორმით განცხადებით უნდა 

მიმართოს  ფაკულტეტს. ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე თითოეულმა კანდიდატმა 

უნდა წარმოადგინოს სასწავლებლის განვითარების კონცეფცია აკადემიური საბჭოს 

ფუნქციებიდან გამომდინარე. თითოეულ კანდიდატის წარმოდგენილი კონცეფციის და 

მასზე მსჯელობის შემდეგ, ფაკულტეტის საბჭო ირჩევს გამარჯვებულ კანდიდატს. 

რომელიც ფორმდება სხდომის ოქმით. 

4.7. აკადემიური საბჭოს წევრტა დაკომპლექტება ხდება სასწავლებელში არსებული 

მიმართულებების/პროგრამების  მიხედვით. კვოტას (საერთო რაოდენობის ფარგლებში), 

განცხადების წარმოდგენის ვადებს და აკადემიური საბჭოს არჩევის 

ადმინისტრირებასთან დაკავშიებულ საკითხებს  განსაზღვრავს რექტორი  ბრძანებით. 
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მუხლი 5. აკადემიური  საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა  

5.1. აკადემიური საბჭოს წევრს უფლებამოსილება შეუწყდება:   

ა) სასწავლებლის აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლების შედეგად;   

ბ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ, უგზო-უკვლოდ ან გარდაცვლილად ცნობის 

შემთხვევაში;  

გ) სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული თანამდებობის 

დაკავებისას; 

დ) პირადი განცხადების საფუძველზე.  

5.2. აკადემიური საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეყვეტიდან,  არაუგვიანეს ერთი თვისა, 

შესაბამის ფაკულტეტ(ებ)ზე  ტარდება აკადემიური საბჭოს ახალი წევრის არჩევნები.   

 

მუხლი 6. აკადემიური საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული 

უზრუნველყოფა და მუშაობის წესი   

6.1. აკადემიური საბჭო იკრიბება სამ თვეში ერთხელ ან საჭიროებისამებრ. აკადემიური 

საბჭოს სხდომა მოიწვევა რექტორის -საბჭოს თავმჯდომარის ინიციატივით ან აკადემიური 

საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მოთხოვნით; 

6.2. აკადემიურ საბჭოს სხდომის  თავმჯდომარის მიერ მოწვევის შემთხვევაში იგი,  

არანაკლებ 3 დღით ადრე აცნობებს (ელექტრონული ფოსტის ან წერილობითი ფორმით) 

წევრებს დღის წესრიგს. აკადემიური საბჭოს წევრები უფლებამოსილნი არიან დღის წესრიგის 

პროექტში დამატებით შეიტანონ განსახილველი საკითხი, რის შესახებაც საბჭოს 

თვაჯდომარეს და საბჭოს მდივანს  უნდა ეცნობოს სხდომის დაწყებამდე არანაკლებ ორი 

დღით ადრე. 

6.3. აკადემიური საბჭოს სხდომა შეიძლება მოწვეულ იქნას სრული შემადგენლობის 

უმრავლესობის მოთხოვნით, მათ მიერ 3 დღით  ადრე ეცნობება საბჭოს სხვა წევრებს დღის 

წესრიგი. 
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6.4. გონივრული  საჭიროებიდან გამომდინარე, აკადემიური საბჭო შეიძლება მოწვეულ იქნას 

წინამდებარე მუხლის „6.2.“ და „6.3.“ პუნქტებისაგან განსხვავებული წესით რექტორის მიერ. 

6.5.  აკადემიური საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სრული შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტი. 

6.6. აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე სხდომის დაწყებისთანავე წარადგენს დღის წესრიგის 

პროექტს და ატარებს კენჭისყრას დღის წესრიგის დასამტკიცებლად. დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული საკითხის შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია, საბჭოს სხდომაზე 

მოწვეულ იქნას  არაწევრი მომხსენებელი. 

6.7. დღის წესრიგით გათვალისწინეული საკითხები საბჭოზე განიხილება ცალ-ცალკე, რა 

დროსაც თითოეულ წევრს უფლება აქვს დააფიქსიროს თავისი აზრი. საკითხზე მსჯელობის 

დასრულების შემდეგ, თავმჯდომარე საკითხს შესაბამისი ფომულირებით  აყენებს 

კენჭისყრაზე. 

6.8.საბჭოს სხდომაზე  გადაწყვეტილება მიიღება სხდომაზე დამსწრე წევრთა  

უმრავლესობით,  ღია კენჭისყრით;    

6.9. აკადემიური საბჭოს სხდომის მიმდინარეობა აისახება სხდომის ოქმში. სხდომის ოქმის 

საბოლოო ვარიანტი სხდომის ჩატარებიდან 7 დღის ვადაში ეგზავნება სხდომაზე დამსწრე 

ყველა წევრს, რომელთაც უფლება აქვთ მიღებიდან 2  დღის ვადაში დააფიქსირონ შენიშვნები 

ოქმთან დაკავშირებით. 

6.10. აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება ფორმდება სხდომის  ოქმით, რომელსაც  ხელს 

აწერს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე და სხდომის მდივანი. 

6.11. აკადემიური საბჭოს სხდომაზე განხილული საკითხის თაობაზე აკადემიური საბჭო 

უფლებამოსილია მიიღოს განცხადება, გააკეთოს მიმართვა, შეადგინოს  წარდგინება და 

შეიმუშაოს შესაბამისი რეკომენდაციები. 
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მუხლი 7. აკადემიური   საბჭოს მდივანი  

7.1. აკადემიური  საბჭოს მიერ გაწეული საქმიანობის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას და 

საქმისწარმოებას ახორციელებს აკადემიური საბჭოს მდივანი, რომელიც აირჩევა 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარის წარდგინებით, აკადემიური საბჭოს მიერ სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერით, ღია კენჭისყრით.  

7.2. აკადემიური საბჭოს  მდივანი:  

ა) ამზადებს აკადემიური  საბჭოს სხდომაზე განსახილველი საკითხების პროექტებს;   

ბ) ორგანიზაციულად ამზადებს აკადემიური  საბჭოს სხდომებს;  

გ) უზრუნველყოფს ინფორმაციის საჯაროობას;  

დ) აწარმოებს აკადემიური საბჭოს ოქმებს და გადასცემს შესანახად კანცელარიას;  

ე )ახორციელებს საბჭოს თავმჯდომარის სხვა მითითებებს საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში.  

 

მუხლი 8. დასკვნითი დებულებანი 

 

8.1. აკადემიური საბჭოს დებულება ძალაში შედის რექტორის ბრძანებით დამტკიცებისთანავე;  

8.2.აკადემიური  საბჭოს  წინამდებარე დებულების ამოქმედების დღიდან ყოველგვარი 

ცვლილება/ დამატება მასში,  ძალაში შევა  ცვლილება-დამატებების პროექტის აკადემიური 

საბჭოს მიერ განხილვისა და რექტორის ბრძანებით დამტკიცებისთანავე.  

 


