
მუხლი 2. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში გადაყვანის წესით ჩარიცხვა 
 

1. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გადაყვანის წესით ჩარიცხვა 
ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
 

2. გადაყვანის წესით ჩარიცხვის უფლება აქვს სტუდენტს, რომელიც სწავლობს 

ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უსდ), ან იმ 

არაავტორიზებულ უსდ-ში, რომლის საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ითვლება აკრედიტებულად, ან იმ უცხო 

ქვეყნის/ოკუპირებული ტერიტორიის უსდ-ს სტუდენტს, რომლის პროგრამა და 
შედეგები აღიარებული იქნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ. 
 

3. მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს უმაღლესი განათლების ერთი 

საფეხურის ფარგლებში, კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერ, განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადაში სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ დარეგისტრირებულ და 
გამოქვეყნებულ ვაკანტურ ადგილებზე. დაუშვებელია მობილობა პროფესიული 

განათლების პროგრამიდან ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 
 

4. მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის 

საფეხურზე სწავლების ერთი წლის შემდეგ. სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, 

რომლის განმავლობაშიც პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც დაწესებულება ლიკვიდირებულ იქნა უფლებამონაცვლის 

განსაზღვრის გარეშე, დაწესებულებამ დაკარგა ავტორიზაცია ან დაწესებულების 

საგანმანათლებლო პროგრამა აღარ ხორციელდება. 
 

5. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შექმნილ 

ელექტრონულ პორტალზე დარეგისტრირებული მობილობის მსურველი პირი, 

რომელიც დადგენილ ვადაში არ მიმართავს განცხადებით სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტს,  კარგავს აღნიშნულ ფაკულტეტზე ან საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 
 

6. გადაყვანის წესით კონკურსანტის ჩარიცხვის შემთხვევაში მიმღები ფაკულტეტის 

წერილობითი მოტივირებული გადაწყვეტილებით დგინდება სტუდენტის  მიერ 

ათვისებული პროგრამისა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროგრამის თავსებადობა შესაბამისი კრედიტების აღიარებით. 
 

7. გადაყვანის წესით ჩარიცხვის წინაპირობას განსაზღვრავს შესაბამისი ფაკულტეტი. 



მუხლი 3.     შიდა მობილობა 
 

1. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შიდა მობილობა ხორციელდება 
პროფესიულ, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლების პირველი 

სემესტრიდან, ხოლო  დოქტორანტურის პროგრამებზე სწავლების მესამე 

სემესტრიდან, როგორც ფაკულტეტის ფარგლებში, ისე ფაკულტეტებს შორის 

წელიწადში ორჯერ შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების დაწყებამდე. 
სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული 

ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი. შიდა მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს 

უმაღლესი განათლების ერთი საფეხურის ფარგლებში. 
 

2. შიდა მობილობა ხორციელდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ფაკულტეტების სპეციალობებზე ვაკანტური 

ადგილის არსებობის შემთხვევაში. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს 

სტუდენტს იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შიდა მობილობის გამოცხადების 

მომენტისათვის შეჩერებული აქვს სტუდენტის სტატუსი. 
 

3. შიდა მობილობის განსახორციელებლად იქმნება საუნივერსიტეტო კომისია. 
კომისია ადგენს შიდა მობილობის მსურველად დარეგისტრირებული სტუდენტების 

მიერ გავლილი პროგრამის და მიმღები ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამის 

თავსებადობას, საჭიროების შემთხვევაში (მიმღებ ფაკულტეტზე კონკურსის  

არსებობის,  ან  თუ  ფაკულტეტზე ეროვნულ გამოცდებზე განსხვავებული საგნებია 
ჩაბარებული და ა.შ.) ნიშნავს წერილობით გამოცდას და/ან გასაუბრებას, აკეთებს 

შესაბამის დასკვნას. 
 

4. საუნივერსიტეტო კომისიის დასკვნის საფუძველზე უნივერსიტეტის რექტორი 

გამოსცემს ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს სტუდენტის მობილობასთან  

დაკავშირებით. ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გარეშე 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტები/ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტები ბაკალავრიატში  სწავლის  

გაგრძელების შემთხვევაში, შიდა მობილობით საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის 

უფლებას მოიპოვებენ ვაკანტური ადგილების რაოდენობის გადაჭარბებით. 
 

5. სტუდენტს სწავლის განმავლობაში ორჯერ შეუძლია შეიცვალოს თავისი 

ძირითადი სპეციალობა. 
 

6.  სტუდენტის მიერ არჩეული პროგრამის ფარგლებში(ბაკალავრიატში, 

მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში, ასევე პროფესიულ პროგრამაზე) თავისი 

პროფილის განსაზღვრის, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და მიღწევების 

გასაუმჯობესებლად აუცილებელ ინფორმაციის, კონსულტაციისა და დახმარების 

მიღების მიზნით, თითოეულ ფაკულტეტზე შემუშავებულია მექნიზმი, რომლის 

საფუძველზეც უზრუნველყოფილია ასარჩევი პროგრამებისა და სასწავლო კურსების 

გამჭვირვალეობა. 



მუხლი 4. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გარიცხული \ 

ამორიცხული სტუდენტის აღდგენის წესით ჩარიცხვა. 
1. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან(აგრეთვე იმ უსდ-დან, 

რომლის უფლებამონაცვლეც არის  უნივერსიტეტი)  გარიცხული/ამორიცხული  

სტუდენტის აღდგენის წესით ჩარიცხვა ხორციელდება „უმაღლესი განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 2010 წლის 5 თებერვლამდე 

გარიცხული/ამორიცხული სტუდენტი განიხილება სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერებულ პირად გარიცხვის/ამორიცხვის შესახებ ბრძანების გამოცემიდან ათი 

წლის განმავლობაში და ამ ვადაში უფლებამოსილია, მომართოს უნივერსიტეტს 

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის თაობაზე, თუ გარიცხვის/ამორიცხვის საფუძველი 

არ არის ამ წესით დადგენილი სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი. 
 

2. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გარიცხული სტუდენტის 

აღდგენის შემთხვევაში, სწავლის გაგრძელების დასაშვები ეტაპი განისაზღვრება 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის რეგულაციის შესაბამისად, ფაკულტეტის მიერ 

ამორიცხვამდე ათვისებული პროგრამის აკადემიური ცნობის საფუძველზე. 
 

3. უნივერსიტეტიდან გარიცხული/ამორიცხული სტუდენტის აღდგენის წესით 

ჩარიცხვა ხორციელდება სემესტრის დაწყებამდე, ან სემესტრის დაწყებიდან ხუთი 

კვირის განმავლობაში. 
 

 


