
მუხლი 3. სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  სტუდენტის   

სტატუსის  მოპოვება 

 

უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის მოპოვება  უმაღლესი განათლების სამივე 

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხორციელდება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო  პროგრამებზე დაშვების წინაპირობების  შესაბამისად. 

 

3.1. საბაკალავრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

1. საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ საქართველოს და უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან 

გათანაბრებულ პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც გაიარა ერთიანი 

ეროვნული გამოცდები და მიღებული ქულების კოეფიციენტებით რანჟირების 

საფუძველზე მოიპოვა უფლება, ისწავლოს საბაკალავრო პროგრამაზე.  

2. უნივერსიტეტი კონკრეტულ პროგრამაზე აბიტურიენტს ერთიან ეროვნულ 

გამოცდებისთვის  უდგენს მე-4 არჩევითი საგნების ნუსხას, რომელიც სტუდენტს 

გაუადვილებს პროგრამის სასწავლო კურსების ათვისებას. უნივერსიტეტში  

ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

წარმატებით გავლის შემდეგ აბიტურიენტმა უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ 

დადგენილ ვადებში გაიაროს  რეგისტრაცია.  

3. საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე 

სომხურენოვან, აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან და ოსურენოვან 

აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს  სომხურ და აზერბაიჯანულ  ენაზე 

უნარ-ჩვევების  ტესტს და აფხაზურ ან ოსურ ენას ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 

და გაივლის ქართული ენაში მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამას.   

4. პროგრამაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის სწავლის 

აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B1+/B2  დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე 

სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე.  უცხო ქვეყნის   მოქალაქეები წარმოადგენენ 

სერტიფიკატს ქართული ენის შესაბამის დონეზე ფლობის შესახებ, ან აბარებენ 

გამოცდას ქართულ ენაში. სერტიფიკატის აღება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს 

შეუძლიათ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების 

ცენტრში უცხოელთათვის  ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის ფარგლებში.  

5. პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს და უცხო 

ქვეყნის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 



სტუდენტებმა და  უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებმა.  

6. საბაკალავრო პროგრამაზე სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

მობილობის წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შიდა მობილობის ფარგლებში  ამ წესის 

მუხლი 6-ის  შესაბამისად, მუხლი 8-ის  და 10-ის შესაბამისად   გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში.  

7. ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა: 

 საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა; 

  ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების 

აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი ტესტების წარმატებით ჩაბარება 

აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი აბიტურიენტებისათვის, ხოლო 

აფხაზურენოვანი და ოსურენოვანი აბიტურიენტებისათვის აფხაზური და ოსური 

ენების წარმატებით ჩაბარება;  

 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რეგისტრაციის გავლა. 

 

8. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება 

ხორციელდება „პირის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის  2016 წლის 5 სექტემბრის #111/ნ  ბრძანების 

შესაბამისად. 

 

3.2. სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

1.  სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია საქართველოს და უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხის მქონე პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც საერთო სამაგისტრო  

გამოცდაზე ჩააბარა შესაბამისი A, B ან C ტიპის ტესტი, გადალახა ტესტის მინიმუმ 

სამ ნაწილში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და მიღებული ქულების 

საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს სასპეციალიზაციო გამოცდა სსიპ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე.  იმ 

სამაგისტრო პროგრამებზე, სადაც მოითხოვება უცხო ენის ცოდნა, კონკურსანტი 

აბარებს გამოცდას უცხო ენაში, რათა დადგინდეს უცხო ენის ცოდნის დონე ან 

შეუძლია წარმოადგინოს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში).  

2.  უცხოელი მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 



კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის სამაგისტრო 

პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნა, 

რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, უცხოელი 

მოქალაქეები წარმოადგენენ საბუთს ქართული ენის B2  დონეზე ფლობის შესახებ, 

ან ქართულენოვანი პროგრამის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ან აბარებენ 

გამოცდას ქართულ ენაში.  

 

3. პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ, სწავლა გააგრძელონ საქართველოს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების (რომელთა გაცემულ დიპლომს აღიარებს 

სახელმწიფო) და სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა 

სპეციალობის მაგისტრანტებმა მობილობის წესით, თუ საერთო სამაგისტრო 

გამოცდაზე   ჩაბარებული აქვთ შესაბამისი ტიპის ტესტი. 

 

4. მაგისტრანტურაში ჩარიცხვის უფლება აქვს აგრეთვე პირს, რომელსაც აქვს 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაგრამ არჩეული 

მიმართულებისაგან განსხვავებულ სპეციალობებში.  

 

5. პროგრამაზე შესაძლებელია, განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა 

გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში  შესაბამისად. 

 

6. სხვადასხვა სამაგისტრო პროგრამის მიხედვით, შეიძლება დადგენილ იქნეს 

დამატებითი მოთხოვნები. 

 

7. ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის  მასწავლებლის მომზადების 

საბაკალავრო-სამაგისტრო ინტეგრირებულ პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე. 

 

8. უნივერსიტეტში სასპეციალიზაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ 

კონკურსანტის ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა სასწავლებლის მიერ 

დადგენილ ვადებში  რეგისტრაციის გავლა. 

   

3.3. სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

1. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

დოკუმენტის მფლობელს, რომლის დიპლომი აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ. 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის 

შესაბამისად, დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის 

უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს. დოქტურანტურაში 

სწავლის უფლება აქვს აგრეთვე პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის, ან მასთან 



გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი   სადოქტორო პროგრამით 

გათვალისწინებული სპეციალობისაგან   განსხვავებულ სპეციალობაში. 

 

2. დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება უცხოური  ენის (ენა/ენები 

განისაზღვრება კონკრეტული პროგრამის სპეციფიკიდან)  არანაკლებ B2 დონეზე 

ცოდნა. დოქტორანტობის უცხოენოვან  კანდიდატს, რომელსაც ქართულენოვან 

პროგრამაზე სურს სწავლა,  მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა არანაკლებ B2 

დონეზე. იგი ვალდებულია, წარმოადგინოს ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ან ჩააბაროს 

გამოცდა ქართულ ენაში.   ინგლისური/ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენის, ან გამოცდის წარმატებით 

ჩაბარების შემდეგ,  ტარდება საკონკურსო გამოცდა სპეციალობაში. 

 

3. პროგრამის დაშვების წინაპირობის/წინაპირობების განსაზღვრისას დამატებითი 

მოთხოვნები შესაძლებელია განისაზღვროს  შესაბამისი პროგრამით. სსიპ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, განსაზღვროს 

სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის შიდასაუნივერსიტეტო 

გამოცდის/გამოცდების ფორმა, შინაარსი და პროცედურა. შიდასაუნივერსიტეტო 

გამოცდაზე დაიშვებიან სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის ის მსურველები, 

რომლებმაც დააკმაყოფილეს, კანონმდებლობის შესაბამისად, უნივერსიტეტის 

მიერ დაწესებული მოთხოვნები.  

 

4. სადოქტორო საფეხურზე, ისევე როგორც სამაგისტრო საფეხურზე, 

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა შეიძლება ჩატარდეს როგორც წერილობითი 

(ტესტირება, წინასწარ შერჩეულ საკითხებზე თხზულების, ანალიტიკური ესეს 

ადგილზე წერა და სხვ.), ასევე ზეპირი ფორმით ან/და მოიცავდეს სააპლიკაციო 

განაცხადების გადარჩევის ეტაპს. შესაძლებელია, შიდასაუნვერსიტეტო 

სადოქტორო გამოცდა იყოს რამდენიმეეტაპიანიც და მოიცავდეს ორ ან სამ ზემოთ 

ჩამოთვლილ ეტაპს - როგორც სააპლიკაციო განაცხადების გადარჩევის ეტაპს, ასევე 

წერილობით ან/და ზეპირ გამოცდასაც.    

 


