,,დამტკიცებულია’’
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის
სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის,
სხალთის მთავარეპისკოპოსის სპირიდონის მიერ
2018 წლის 25 დეკემბრის № 01-03/16 ბრძანებით

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის
სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახურის
დებულება
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1.

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო

უნივერსიტეტის (შემდგომში - „უნივერსიტეტი“) სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი
ინტერესების დაცვას, სტუდენტური პროექტების განხორციელების, მათი კარიერული
განვითარების ხელშეწყობასა და მომსახურებას ახორციელებს სტუდენტთა

მხარდაჭერის

სამსახური, რომელიც მოქნილი და კოორდინირებული საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით
მოიცავს კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის განყოფილებას.
ამ სამსახურის ფუნქციებია:
ა) „უნივერსიტეტი“-ის სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა;
ბ) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკონსულტაციო მომსახურება;
გ) საუნივერსიტეტო აქტივობების განხორციელებისათვის სტუდენტთა მხარდაჭერა, ამ
მიზნით სხვადასხვა

სოციალური პროექტების მომზადება და განხორციელებისათვის

ხელშეწყობა;
დ) „უნივერსიტეტი“-ის სასწავლო, სამეცნიერო, კულტურული, სპორტული საქმიანობის
პოპულარიზაცია, ორგანიზება და განხორციელებისათვის ხელშეწყობა (საუნივერსიტეტო
ინტელექტუალური/სამეცნიერო/შემეცნებითი ხასიათის და საქველმოქმედო სახის
შემოქმედებითი სტუდენტური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება);
ე) საუნივერსიტეტო სპორტული გუნდების, მუსიკალური ანსამბლებისა და შემოქმედებითი
ჯგუფების

შექმნის

შესახებ

სტუდენტთა ინიციატივების წარმოდგენა,

მათი რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა და საქმიანობის კოორდინაცია;
ვ) საუნივერსიტეტო
სპორტის
განვითარება, სპორტის
პოპულარიზაცია,
სპორტული

ღონისძიებების/უნივერსიადების

გამოვლენა,უნივერსიტეტის
უნივერსიადებში

სახელით

ორგანიზება,

რეგიონალურ და

ნიჭიერი

სტუდენტების
რესპუბლიკურ

და სტუდენტურ დღეებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ზ) „უნივერსიტეტი“-ის სტუდენტების ჰარმონიული განვითარებისა და სახელოვნებო
სივრცეში მათი მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი შემოქმედებითი
კონტაქტების დამყარება და უნივერსიტეტის სტუდენტების შემოქმედებით საქმიანობაში
ჩაბმაზე ზრუნვა, მათი ნიჭისა და სურვილის შესაბამისად;
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თ) საგანმანთლებლო სფეროში

მიმდინარე

სხვადასხვა კონკურსების,

პროექტების

და

პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის
გაცნობა;
ი) სტუდენტების ხელშეწყობა დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების
განვითარებაში, მათი ინფორმირება შრომის ბაზრის დინამიკასა და პერსპექტივებზე,
სტუდენტთა

დასაქმების

ხელშეწყობის

სხვადასხვა

ღონისძიებების

დაგეგმვა

და

განხორციელება, დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა მათი სასწავლო პროცესთან
დაახლოებისა და სამომავლოდ, საგანმანთლებლო პროგრამების განხორციელებაში
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად;
კ) სტუდენტების დახმარება საკუთარი განათლებისა და კარიერის სწორად წარმართვაში და
დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში;
ლ) შრომის ბაზრისა და დასაქმების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან (სახელმწიფო
თუ საერთაშორისო) თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა სტუდენტთა დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით;
მ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა საუნივერსიტეტო
ცხოვრებაში მათი ინტეგრირების მიზნით და შესაბამისი წინადადებების უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციისათვის წარდგენა;
ნ) საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის აქტებით განსაზღვრული სხვა
ფუნქციები;
ო) საგანგებო ყურადღება დაუთმოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებს,
ასევე სხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი, დევნილი ოჯახები და სხვა)
დასაქმების საკითხს.
მუხლი 2. სტუდენტური ინიციატივები და პროექტები
1. სტუდენტური ინიციატივებისა და პროექტების წარმოდგენისა და საუნივერსიტეტო
გადაწყვეტილების
დამტკიცებული

მიღება

რეგულირდება

„სტუდენტური

„უნივერსიტეტი“-ის

ინიციატივებისა

და

რექტორის

პროექტების

ბრძანებით

წარმოდგენისა

და

საუნივერსიტეტო გადაწყვეტილების მიღების წესი“-ის შესაბამისად.
2. დაფინანსების მოპოვების მიზნით წარმოდგენილი ინიციატივა/პროექტი შეიძლება იყოს
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კულტურული ან სპორტული თემატიკის.
3. სტუდენტური ინიციატივებისა და პროექტების განხილვისა და დაფინანსების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, რექტორის ბრძანებით იქმნება კომისია, არანაკლებ 3
წევრის შემადგენლობით, მათ შორის უნდა იყოს ერთი წევრი „უნივერსიტეტი“-ის სტუდენტთა
კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის განყოფილებიდან. რექტორის ბრძანებით
მტკიცდება სტუდენტური პროექტების განაცხადისა და შეფასების ფორმები.
4. უნივერსიტეტის მიზნებისა და ფუნქციების შესაბამისი საგანმანათლებლო, სამეცნიერო,
კულტურული, სპორტული თუ საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშემწყობი ინიციატივებისა
და პროექტების განსახორციელებლად საჭირო (აუცილებელი) ფინანსური და მატერიალური
რესურსების ხარჯვაზე და გამოყენებაზე გადაწყვეტილებას, შესაბამისი რესურსის ფარგლებში,
იღებს „უნივერსიტეტი“-ის რექტორი.
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მუხლი 3. „უნივერსიტეტი“-ის ანსამბლების (ცეკვის, სიმღერის), შემოქმედებითი ჯგუფების და
სპორტული გუნდების შექმნა
1. „უნივერსიტეტი“-ის ანსამბლების (ცეკვის, სიმღერის), შემოქმედებითი ჯგუფების და
სპორტული გუნდების შექმნა რეგულირდება „უნივერსიტეტი“-ის „კარიერული განვითარების,
კულტურისა და სპორტის განყოფილების დებულება“-ის შესაბამისად.
მუხლი 4. „უნივერსიტეტი“-ის სტუდენტების სხვადასხვა ღონისძიებაში (საგანმანათლებლო,
სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული ან კულტურული) მონაწილეობის დაფინანსება
1.

უნივერსიტეტი“-ის

სტუდენტების

სხვადასხვა

ღონისძიებაში

(საგანმანათლებლო,

სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული ან კულტურული) მონაწილეობის წახალისების
მიზნით დაწესებულია თითოეული სტუდენტისათვის ერთჯერადი წამახალისებელი ფულადი
ჯილდო ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის:
ა)

ერთი

დღისათვის არაუმეტეს

30

ლარისა

-

რეგიონის

მასშტაბით

გასამართი

ღონისძიებისათვის;
ბ) ერთი დღისათვის
2.

არაუმეტეს

გასამართი ღონისძიებისათვის.
მაღალკვალიფიციური კადრების

პრაქტიკული

უნარ-ჩვევების

100

ლარისა

მომზადების,

გამომუშავებისა

-

მათი

და

უცხო ქვეყანაში

პროფესიული

სრულყოფის

განვითარების,

უზრუნველსაყოფად

„უნივერსიტეტი” ახალგაზრდა სპეციალისტებს უქმნის დამოუკიდებელი მუშაობისა და
შემოქმედებითი ინიციატივის გამოვლენისათვის საჭირო პირობებს.
მუხლი 5. პირველადი სამედიცინო დახმარება
1. „უნივერსიტეტი“-ში პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღების უზრუნველსაყოფად
მოქმედებს სამედიცინო დახმარების კაბინეტი, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტი“-ის
მეორე კორპუსში, პირველ სართულზე.
კაბინეტს აქვს ბუნებრივი და ხელოვნური განათება, ნიავდება ბუნებრივი წესით და მუდმივად
მარაგდება ცივი და ცხელი წყლით. კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი სამედიცინო
დახმარების აღმოჩენისათვის საჭირო ინვენტარით (შესაბამისი მედიკამენტებით აღჭურვილი
,,გადაუდებელი დახმარების ჩანთა“, წნევის აპარატი, თერმომეტრი, გლუკომეტრი - შაქრის
საზომი, დეფიბრილატორი).
2.

უნივერსიტეტის

ტერიტორიაზე

შესაბამისი

შემთხვევის

(მათ

შორის

უბედური

შემთხვევის) დადგომისთანავე ნებისმიერმა პირმა უნდა შეასრულოს შემდეგი მოქმედებები:
ა) დროულად მიმართოს პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევაზე პასუხისმგებელ პირს
ამ

მუხლის

პირველ

პუნქტში

მითითებულ

ადგილზე

ან/და

დარეკოს

მასთან

(კომუნიკაციის საშუალებების შესახებ მიეთითება საინფორმაციო დაფებზე);
ბ) შეატყობინოს „უნივერსიტეტი“-ის სტუდენტის უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისმგებელ
პირს (კომუნიკაციის საშუალებების შესახებ მიეთითება საინფორმაციო დაფებზე);
გ) არ გადააადგილოს დაზარალებული ექიმის მოსვლამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა იქ
დარჩენა სახიფათოა;
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დ) აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიძახოს სასწრაფო სამედიცინო ან/და სახანძრო
სამსახური (დარეკვა 112 -ზე) ან/და სხვა შესაბამისი სამსახური.
3. სამედიცინო კაბინეტს ემსახურება სამედიცინო განათლების მქონე პირი (შემდგომში - ,,ექიმითერაპევტი“),

რომელიც

პასუხისმგებელია

უნივერსიტეტის

ტერიტორიაზე

პირველადი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაზე.
მუხლი 6. „უნივერსიტეტი“-ის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით სარგებლობა
1.

„უნივერსიტეტი“-ის

სტუდენტი/მსმენელი

სასწავლო-სამეცნიერო

საქმიანობის

განსახორციელებლად სარგებლობს უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით.
2. „უნივერსიტეტი“-ის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა ხელმისაწვდომია
„უნივერსიტეტი“-ის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის.
კომპიუტერული ტექნიკა, რომლებიც ჩართულია ინტერნეტში:
ა) ბიბლიოთეკაში განთავსებულ კომპიუტერებზე - ნებისმიერ დროს;
ბ) სამუშაო ოთახებში განთავსებულ ტექნიკაზე - შესაბამისი პერსონალისათვის;
გ) უკაბელო ინტერნეტი - ნებისმიერ დროს.
დ) პროექტორები - სააუდიტორიო მეცადინეობის პერიოდში, ასევე სხვა დროს საჭიროების
შემთხვევაში;
ე) ქსეროქსის აპარატები - „უნივერსიტეტი“-ის ბიბლიოთეკის სამუშაო საათებში.
მუხლი 7. უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი
1. საერთო საცხოვრებელი არის „უნივერსიტეტი“-ის კანონიერ სარგებლობაში არსებული
ფართის ის ნაწილი, რომლის სარგებლობა ხორციელდება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მითითებით.
საერთო საცხოვრებლით შეიძლება ისარგებლოს (უსასყიდლოდ):
ა) „უნივერსიტეტი“-ის უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე სტუდენტმა;
ბ) „უნივერსიტეტი“-ში დასაქმებულმა პერსონალმა.
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