
მუხლი 5. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში გადასვლის 

წესით ჩარიცხვა 

 

1.უნივერსიტეტში გადასვლის წესით (შემდგომში მობილობით) ჩარიცხვა 

ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 

04 თებერვლის N10/ნ ბრძანების  „უმაღლესი საგანმანათლბლო დაწესებულებიდან 

სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ შესაბამისად. 

 

2. მობილობის 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 განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ.  

 

3. მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს უმაღლესი განათლების ერთი 

საფეხურის ფარგლებში, კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერ, განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადაში 

უნივერსიტეტის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

ელექტრონულ პორტალზე დარეგისტრირებულ და გამოქვეყნებულ ვაკანტურ 

ადგილებზე.  

 

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. ასეთ შემთხვევაში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი აცხადებს რიგგარეშე მობილობას. 

 

5. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შექმნილ 

ელექტრონულ პორტალზე დარეგისტრირებული მობილობის მსურველი პირი, 

ცენტრის მიერ მობილობის უფლების მინიჭების შემთხვევაში, ვალდებულია 

ცენტრისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში განცხადებით მიმართოს 

უნივერსიტეტს, თან წარადგინოს უნივერსიტეტის მიერ მოთხოვნილი 

დოკუმენტაცია. მობილობის მსურველი პირი,  რომელიც დადგენილ ვადაში არ 



მიმართავს   უნივერსიტეტს, კარგავს აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვის უფლებას, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 

 

 

6. მიმღები საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე ან 

პროგრამაზე კონკურსის არსებობის შემთხვევაში, მობილობის წინაპირობას 

განსაზღვრავს შესაბამისი ფაკულტეტი, წინაპირობა ქვეყნდება უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე.  

 

7. გადასვლის წესით კონკურსანტის ჩარიცხვის შემთხვევაში მიმღებ 

ფაკულტეტზე შექმნილი მობილობის კომისიის მიერ დგინდება სტუდენტის  მიერ 

ათვისებული პროგრამისა და უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამის თავსებადობა 

ამ წესის მუხლი 10-ის (კრედიტების აღიარების წესი) შესაბამისად. მობილობის 

მსურველი პირი თუ ეთანხმება აღიარებულ კრედიტებს, ხელმოწერით 

ადასტურებს ე.წ. „თანხმობის წერილს“. უნივერსიტეტი აღიარებულ კრედიტებს და 

მობილობის მსურველი პირის „თანხმობის წერილს“ ასახავს განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე. ცენტრიდან 

თანხმობის მიღების შემდეგ სტუდენტის მობილობასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

უნივერსიტეტის რექტორის სამართლებრივი აქტი. 

 

 


