
მუხლი 10. სემესტრული გადასახადი და სტუდენტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსება 
 

1. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის საფასური სწავლების 

ყველა საფეხურზე განისაზღვრება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

დადგენილებით. 
 

2. „ამოღებულია“ 
 

3. სახელმწიფო გრანტით ნაწილობრივი დაფინანსების მქონე სტუდენტებმა 
სახელმწიფო დაფინანსებასა და სწავლის რეალურ საფასურს შორის სხვაობა უნდა 
დაფარონ უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადებში. 

 

4. უნივერსიტეტსა და სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს შორის ხელშეკრულებით 

განისაზღვრება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შესაბამისი 

პროგრამით სწავლის საფასური, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამის მთელი 

ხანგრძლივობის პერიოდში მასში შესაძლო ცვლილებების შეტანის პირობები. 

დაუშვებელია უნივერსიტეტის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სწავლის 

საფასურის გაზრდა ხელშეკრულების პირობების დარღვევით. ხელშეკრულების 

პირობები სწავლის საფასურთან დაკავშირებით ცნობილი უნდა იყოს ერთიანი 

ეროვნული გამოცდებისთვის აბიტურიენტთა რეგისტრაციის დაწყებამდე. 

აღნიშნული პირობები უცვლელად ხდება ხელშეკრულების ნაწილი. 

სტუდენტისთვის/პროფესიული სტუდენტისთვის უნივერსიტეტში ჩარიცხვის წელს 

დადგენილი სწავლის საფასურის ცალმხრივად გაზრდა შესაძლებელია გარემოებების 

არსებითი ცვლილების დროს, რაც დგინდება საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით. 

 

5. ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლა ნიშნავს პირველკურსელთა მიერ, 

დადგენილ ვადებში შესაბამისი დოკუმტაციის წარმოდგენასა და რეგისტრციის 

გავლას, რომლის შემდგომაც სტუდენტი უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ 

ვადებში იხიდის სწავლის საფასურს. 
 

 

6. სტუდენტის მიერ, დადგენილ ვადებში სწავლის საფასურის გადაუხდელობის 

შემთხვევაში სასწავლო პროცესში თვითნებური მონაწილეობა არ წარმოშობს მის 

უფლებას მოითხოვოს მიღებული მომსახურების (შუალედური შეფასებების) 

აღიარება. 
 

 
7. გაცვლითი სასწავლო პროგრამის (პროექტის) მონაწილე სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს უცხო ქვეყნის უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მობილობის პერიოდში არ უჩერდება  



სტუდენტის სტატუსი. იგი უფლებამოსილია უცხოეთში გამგზავრებამდე ან/და იქ 
სწავლის პერიოდში გადაიხადოს უნივერსიტეტში მიმდინარე პერიოდის სწავლის 

საფასური, თუმცა გადაუხდელობის შემთხვევაში მას არ შეუჩერდება სტუდენტის 

სტატუსი (მხოლოდ, უცხოეთიდან ჩამოსვლისა და უნივერსიტეტში სწავლის 

გაგრძელებამდე).  

8. გაცვლითი სასწავლო პროგრამის (პროექტის) მონაწილე  სტუდენტი 

ვალდებულია სტუდენტებისათვის დადგენილი, გასული სემესტრის (სემესტრების) 

სწავლის საფასური გადაიხადოს სრულად, უცხო ქვეყანაში სწავლების პერიოდის 

დასრულების შემდეგ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებისთანავე (არაუგვიანეს 

14 კალენდარული დღისა), ხოლო მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასური - 

მიმდინარე სასწავლო წელს დადგენილი ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

ვადებში.  

9. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სასწავლებლად დაბრუნების შემდეგ შედგენილი ,,პროგრამების თავსებადობის 

დასკვნის“ მიხედვით განსხვავებული საგნების (კრედიტების) ათვისების 

საჭიროებისას, სტუდენტი, რომელსაც გადახდილი აქვს უცხოეთში სწავლის 

პერიოდის სწავლის საფასური სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 

დამატებით არ იხდის ამ კრედიტების საფასურს.  

 

10. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  სწავლის საფასურის 

გადახდისაგან, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

კრედიტების საფასურის ფარგლებში, წარმომადგენლობითი საბჭოს 

გადაწყვეტლებით შეიძლება გათავისუფლდნენ  საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტუდენტები, რომლებიც არიან მშობლების მზრუნველობას 

მოკლებულნი (დედ-მამით ობოლი ან უგზო-უკვლოდ 

დაკარგულად/გარდაცვლილად აღიარებული მშობლების შვილები). 

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება გამოიცემა სემესტრის დაწყებიდან 

არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვისა სტუდენტის განცხადებისა და შესაბამისი 

დოკუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში. წარმომადგენლობითი საბჭო 

უფლებამოსილია ამ კატეგორიის სტუდენტი გაათავისუფლოს უნივერსიტეტში 

სწავლის საფასურის გადახდისაგან:  

ა) მიმდინარე სასწავლო სემესტრის დასაწყისიდან, თუკი განთავისუფლების ამ 

პუნქტით გათვალისწინებული საფუძველი არსებობდა ამ სემესტრის დაწყებამდე, 

თუმცა განცხადებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა სტუდენტმა 
საპატიო მიზეზით დააგვიანა (წარმოადგინა სემესტრის დასრულებამდე);  



ბ) მომდევნო სასწავლო სემესტრის დასაწყისიდან, თუკი განთავისუფლების ამ 

პუნქტით გათვალისწინებული საფუძველი მიმდინარე სემესტრის განმავლობაში ან 

მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე და სტუდენტმა წარმოადგინა განცხადება 
თანდართული დოკუმენტაციით. 

 

11. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო-

კვლევითი აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით სასწავლებელი ახდენს 

უნივერსიტეტის სტუდენტის უცხო ქვეყანაში 

კონფერენციაზე/სემინარზე/კონგრესზე დასწრების (მონაწილეობის) ნაწილობრივ  

ან სრულ დაფინანსებას. ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობის შესახებ სტუდენტის 

განცხადებას განიხილავს შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭო, რომლის დადებითი 

გადაწყვეტილების შემთხვევაში ფაკულტეტის დეკანი სამსახურებრივი ბარათით 

მიმართავს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

მიერ გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება, თუკი სტუდენტების დაფინანსებისათვის 

ხარჯი ერთი სემესტრის განმავლობაში არ აღემატება შესაბამისი ფაკულტეტის 

სტუდენტთა მიერ წინა სემესტრში გადახდილი სწავლის საფასურის საერთო 

რაოდენობის 1 (ერთ) %-ს. ამასთან, ერთი სტუდენტის დაფინანსების თანხა არ 

უნდა აღემატებოდეს 1000 (ათას) ლარს. (ცვლილება შეტანილია სსიპ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 13 მარტის 

#22  დადგენილებით (ოქმი#6)) 

 


