სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის „ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის“ დებულება
(№58/2015, 19.06.2015) (№59/2018, 19.02.2018)

თავი I – ზოგადი დებულებები
თავი II – მიზნები და ამოცანები
თავი
III
– ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის
დამფუძნებლები და მისი წევრები
თავი
IV
ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის
ხელმძღვანელობა: გამგეობა და ხელმძღვანელები (შემდგომში დირექტორები) (№59/2018, 19.02.2018)
თავი V– ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დაფინანსება
თავი VI – რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
თავი VII – გარდამავალი დებულებები

პრეამბულა
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი ფუძნდება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (შემდგომში - თსუ), როგორც უნივერსიტეტის
დამხმარე სამეცნიერო ერთეული. (№58/2015, 19.06.2015) (№59/2018, 19.02.2018)
ინსტიტუტის მიზანია, ადმინისტრაციულ მეცნიერებისა და ადმინისტრაციული პრაქტიკის
განვითარება
და
ხელშეწყობა,
ასევე, საქართველოში
საჯარო
მმართველობის
სფეროსათვის მეცნიერულ საფუძველზე დამყარებული რეკომენდაციების გაწევა, როგორც
ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში.
ინტერდისცი პლინური მიმართულების დამსახურებით, ინსტიტუტი იზრუნებს, როგორც
სტუდენტებისა და მეცნიერების ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, ასევე უკვე
დასაქმებული პრაქტიკოსებისა და საჯარო მოხელეების გადამზადებაზე.

თავი I
ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი (შემდგომში - ინსტიტუტი) არის თსუ-ის
დამხმარე სამეცნიერო ერთეული. (№59/2018, 19.02.2018)
2. ინსტიტუტის ოფიციალური სახელწოდებაა: სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეული - „ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა ინსტიტუტი“. (№58/2015, 19.06.2015) (№59/2018, 19.02.2018)
3. ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტი მხარს
უჭერს
საერთაშორისო
თანამშრომლობას საჯარო მმართველობის მიმართულებით.
4. ინსტიტუტი სარგებლობს უნივერსიტეტის ერთიანი სახაზინო ანგარიშით. (№222/2018,

12.11.2018)

5. ინსტიტუტის მისამართია: ი. ჭავჭავაძის გამზირი №3, თსუ II კორპუსი, თბილისი,
საქართველო.
6. ინსტიტუტი უფლებამოსილია,ჰქონდეს საკუთარი ოფიციალური ნიშანი,ემბლემა,დროშა
და სხვა საიდენტიფიკაციო ატრიბუტები,საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
მიზნები და ამოცანები
მუხლი 2. მიზნები
ინსტიტუტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს:
ა) ადმინისტრაციული მეცნიერებების, ასევე პრაქტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე,
მეცნიერული კვლევების, განათლებისა
და
გადამზადების საქმიანობის შემდგომი
განვითარება.
ბ) საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობისათვის მნიშვნელოვანი, ადმინისტრაციული
მეცნიერებისა
და
პრაქტიკისათვის
აუცილებელი
ცოდნისა
და
პრაქტიკული
შესაძლებლობების შექმნა და დამუშავება.
გ) საქართველოს საჯარო მმართველობის მეცნიერულ საფუძვლების განვითარება.
მუხლი 3. ამოცანები
ინსტიტუტის ძირითადი ამოცანაა:

ა) საჯარო მმართველობის მოდერნიზებისათვის მიზნობრივი კვლევები;
ბ) საჯარო სექტორის წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლება და გადამზადება, იმ
ორგანოებთან შეთანხმებით, რომლებიც საჯარო სექტორში ანალოგიური საკითხით არიან
დაკავებულნი;
გ) კვლევებზე დაფუძნებული გადამზადება; რეგიონალური, ადგილობრივი და სახელმწიფო
მოხელეების პროფესიული განვითარება;
დ) სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობის განვითარების ხელშეწყობა;
ე) საჯარო
მმართველობის სფეროს განვითარებისათვის ეკონომიკური აღმასვლის
ხელშეწყობა;
ვ) კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციული რეფორმების მეცნიერული ურთიერთკავშირის
ხელშეწყობა;
ზ) საერთაშორისო
ადმინისტრაციული თანამშრომლობის
ხელშეწყობა
საჯარო
მმართველობისა და ადმინისტრაციულ მეცნიებათა განვითარების მიმართულებით.
მუხლი 4. ღონისძიებები
საკუთარი მიზნების მისაღწევად ინსტიტუტმა:
1. მეცნიერებს, სტუდენტებს და პრაქტიკოს მუშაკებს უნდა
შესთავაზოს დამატებითი
საგანმანათლებლო (არააკადემიური) და გადასამზადებელი პროგრამები;
2. გამართოს პრაქტიკასა და კვლევებზე ორიენტირებული სემინარები, კონფერენციები და
სხვადასხვა ღონისძიებები;
3. მოახდინოს კვლევითი პროექტების ინიცირება,ხელშეწყობა და განხორციელება;
4. კვლევისა და გადამზადების კუთხით,განავითაროს თანამშრომლობა,როგორც ქვეყნის
შიგნით,ასევემის ფარგლებს გარეთ;
5. გამოაქვეყნოს მეცნიერული კვლევებისა და გამართული ღონისძიებების შედეგები;
6. ხელი შეუწყოს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს შორის დიალოგის გამართვას;
7. საკუთარი საქმიანობის საჯაროობის მიზნით უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განათავსოს
თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
მუხლი 5.

ინსტიტუტის უფლებამოსილება

ინსტიტუტი უფლებამოსილია, განახორციელოს ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, რომლებიც არ
იკრძალება საქართველოს კანონმდებლობით.
თავი III
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დაფუძნების საფუძვლები და ინსტიტუტის
წევრები

მუხლი 6. ინსტიტუტის დაფუძნების საფუძვლები
ინსტიტუტი ფუძნდება თსუ-ში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,ს საქართველოს მთავრობისა და გერმანიის ქ. შპაიერის ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
უნივერსიტეტის ინიციატივით. ინიციატორებს შორის პარტნიორობის
შესახებ შეთანხმება
ფორმდება ცალკე.
ინსტიტუტის წევრები შესაძლებელია
იყვნენ
მეცნიერები, იურისტები და სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირები.

მუხლი 7. ინსტიტუტის წევრები
1. ინსტიტუტის
წევრები
არიან
თსუ,
საქართველოს
მთავრობა
და
შპაიერის
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი. (№222/2018, 12.11.2018)
2. სხვა ორგანიზაციები და პირები ინსტიტუტის წევრობას მხოლოდ ინსტიტუტის
გამგეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღებენ, თუ მათი წევრობა არ
ეწინააღმდეგება ინსტიტუტის მიზნებსა და საქმიანობის მიმართულებებს.
3. ინსტიტუტის წევრობიდან გასვლა ხდება წევრის მიერ გამგეობისათვის წერილობითი
მიმართვიდან ერთი თვის შემდეგ, გამგეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ამ ვადის
დაუცველობა დასაშვებია,მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში.

თავი IV
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა:
გამგეობა და ხელმძღვანელები (შემდგომში - დირექტორები)

(№59/2018, 19.02.2018)
მუხლი 8. გამგეობა
1. ინსტიტუტის უმაღლესი მმართველობითი ორგანო არის ინსტიტუტის გამგეობა. გამგეობა
შედგება არანაკლებ 4 წევრისაგან, სადაც ორი პირი წარმოადგენს თსუ-ს იურიდიულ
ფაკულტეტს და ორი წევრი წარმოდგენილი იქნება შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა
უნივერსიტეტიდან. შესაძლოა საქართველოს მთავრობიდან ასევე წარმოდგენილი იყოს ერთი ან
რამდენიმე პირი. გამგეობის ყოველ წევრს ასევე შეუძლია დაასახელოს საკუთარი მოადგილე,
რომელიც გადაიბარებს მის უფლებამოსილებას, კონკრეტული წევრის არყოფნის შემთხვევაში.
გამგეობის წევრის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 3 წლით. (№222/2018, 12.11.2018)
2. ამოღებულია. (№222/2018, 12.11.2018)
3. გამგეობის ახალ წევრებს, ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ირჩევს თავად გამგეობა
არსებული უფლებამოსილების ვადით, კანდიდატის ხელახალი არჩევადასაშვებია.
საკუთარი წერილობითი განცხადების საფუძველზე, გამგეობის
წევრს შეუძლია სამ
წლიანი უფლებოსილების ვადის გასვლამდეუარი თქვას გამგეობის წევრობაზე.
4. გამგეობა ირჩევს აღმასრულებელ და აკადემიურ დირექტორებს სრული შემადგენლობის ხმათა
უმრავლესობით. გამგეობის მიერ არჩეულ დირექტორებს თანამდებობაზე ნიშნავს თსუ-ს
რექტორი. (№58/2015, 19.06.2015)
მუხლი 9. გამგეობის ამოცანები
1. ხმათა სრული უმრავლესობით გამგეობა:
ა) ადგენს ინსტიტუტის დებულების ცვლილების პროექტს;
ბ) ირჩევს ინსტიტუტის ახალ წევრებს;
გ) ქმნის სამეცნიერო მრჩეველთა საბჭოს;
დ) ირჩევს აღმასრულებელ და აკადემიურ დირექტორებს (დირექტორები შეიძლება დასახელდეს
ასევე იმ პირთაგან, რომლებიც არ არიან გამგეობის წევრები); (№58/2015, 19.06.2015)
ე) ადგენს წლიურ ბიუჯეტს, ეკონომიკურ გეგმებს და წარუდგენს თსუ-ს ადმინისტრაციას
განსახილველად;
ვ) თსუ-ს მმართველ ორგანოებს მიმართავს ინიციატივით ინსტიტუტის რეორგანიზაციასა და
ლიკვიდაციის შესახებ.
2. გამგეობის ყოველი წევრი სარგებლობს ერთი ხმის უფლებით. ხმათა უბრალო
უმრავლესობით გამგეობა:
ა) განსაზღვრავს დირექტორებისა და ინსტიტუტის წევრების უფლებამოსილებას;

ბ) არსებული რეგულაციების შესაბამისად გამოცემს ან ამტკიცებს ინსტიტუტის შიდა
გადაწყვეტილებებს;
გ) ადგენს ინსტიტუტის ძირითად საკითხებს, სამოქმედო
გეგმებს, პროექტებისა
და
პროგრამებს;
დ) გადააბარებს დირექტორებს მის უფლებამოსილებებს,
გარდა ამ მუხლის პირველ
პუნქტში ჩამოთვლილი საკითხებისა.
3. გამგეობის სხდომები ტარდება საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში
ერთხელ მაინც. სხდომების მოწვევა ხდება აღმასრულებელი დირექტორის მიერ.
4. გამგეობა უფლებამოსილია, თუ სხდომას ესწრება წევრების ნახევარზე მეტი. საჭიროების
შემთხვევაში სხდომების ჩატარებისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ისეთი საკომუნიკაციო
საშუალებები, როგორებიცაა ტელეფონი ან ინტერნეტსაშუალებები, ამ შემთხვევაში, ითვლება,
რომ წევრი ესწრება სხდომას. ასეთ დროს ადგილზე არმყოფი პირი კენჭისყრაში მონაწილეობს
ტელეფონის ან საკომუნიკაციო ინტერნეტსაშუალებების მეშვეობით. სხდომის მიერ მიღებული
ყველა გადაწყვეტილება უნდა აისახოს სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერს აღმასრულებელი
დირექტორი და გამგეობის თავმჯდომარე. (№58/2015, 19.06.2015)
5. სხდომის მოწვევა საჭირო არაა, როდესაც კენჭისყრაზე დასმულ საკითხთან მიმართებით
წევრების ნახევარზე მეტს ერთი და იგივე პოზიცია აქვთ, რაც დადასტურებულია წერილობით
(ამ შემთხვევაში მხედველობაში მიიღება ელ-ფოსტაც).
ასეთ დროს აღმასრულებელი
დირექტორი უფლებამოსილია, მოახდინოს გადაწყვეტილების ფორმულირება და მოაწეროს
ხელი.
მუხლი 10. ინსტიტუტის დირექტორები
1. ინსტიტუტს ჰყავს ერთი აღმასრულებელი და ორი აკადემიური დირექტორი.
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი პასუხისმგებელია
ინსტიტუტის
ყოველდღიურ
საქმიანობაზე,
ხოლო
აკადემიური
დირექტორები
პასუხისმგებელნი არიან და კოორდინირებას უწევენ ინსტიტუტის აკადემიურ საქმიანობას,
როგორც კვლევებისა და განვითარებისათვის დასახულ ამოცანებს, ასევე ინსტიტუტის
ზოგადსაგანმანათლებლო ღონისძიებებს. (№58/2015, 19.06.2015)
2. ინსტიტუტის გამგეობა ხმათა უბრალო უმრავლესობით უფლებამოსილია გაკეთოს
წარდგინება დაკავებული თანამდებობიდან დირექტორების გათავისუფლების შესახებ, მათი
პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე. თანამდებობაზე არჩევის ან გათავისუფლებაზე
წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს, ის პირები, ვისი საკითხიც
განიხილება არ სარგებლობენ ხმის უფლებით.
3. აღმასრულებელი დირექტორის ამოცანებია:
ა) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათA ინსტიტუტის ყოველდღიური საქმიანობის წარმართვა;
ბ) წარმოადგინოს ინსტიტუტი განსაზღვრულ ურთიერთობებში;
გ) წარდგინებით მიმართოს თსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ინსტიტუტის
თანამშრომლების დანიშვნის ან გათავისუფლების შესახებ;
დ) უზრუნველყოს გამგეობის გადაწყვეტილებების სისრულეში მოყვანა;
ე) შესაბამისი მინდობილობის საფუძველზე წარმოადგინოს ინსტიტუტი სასამართლოში,
სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებებში, გახსნას ან გააუქმოს საბანკო ანგარიშები,
როგორც
ეროვნულ
ასევე სხვა
უცხოურ
ვალუტაში, თსუ-ს ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელს ხელმოსაწერად წარუდგინოს ფინანსური,თუ სხვა სახის დოკუმეტაცია;
ვ) მიმართოს თსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ინსტიტუტის ფინანსური თუ სხვა
რესურსების განკარგვის მიზნით და გამოიყენოს ისინი ინსტიტუტის მიზნებისა და
დასახული ამოცანების განსახორციელებლად;
ზ) გამგეობის მოთხოვნის, ან სხვა წევრთა მოთხოვნის საფუძველზე გააკეთოს მოხსენება
თავისი საქმიანობის შესახებ;
ზ1) კოორდინირება გაუწიოს თსუ-ს იურიდიულ ფაკულტეტზე განხორციელებულ (LL. M. zu Köln

და საჯარო მმართველობა) უცხოენოვან სამაგისტრო პროგრამებს. (№58/2015, 19.06.2015)
თ) გამგეობის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში შეასრულოს სხვა
ამოცანები.
4. აკადემიური დირექტორის ამოცანებია:
ა) იყოს პასუხისმგებელი ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ აკადემიურ ღონისძიებებზე;
ბ) ზედამხედველობა გაუწიოს ინსტიტუტის სხვადასხვა პროექტებსა და პროგრამებს;
გ) დაგეგმოს ყოველდღიური ხასიათის აკადემიური ღონისძიებები, მათ შორის სემინარები,
ტრეინინგები,გაცვლითი პროგრამები და საზაფხულო სკოლები;
დ) გამგეობის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში შეასრულოს სხვა
ამოცანები.
5. დირექტორები უნივერსიტეტის რექტორს წარუდგენენ წინადადებებს, ინსტიტუტის შიდა
სტრუქტურული მოწყობისა და საშტატო
ნუსხასთან დაკავშირებით და ხსენებული
წინადადებების განხილვის შემდგომ სტრუქტურული მოწყობისა
და საშტატო ნუსხის
პროექტებს.
მუხლი 11. სამეცნიერო მრჩეველთა საბჭო
1. ინსტიტუტში შეიქმნება სამეცნიერო მრჩეველთა საბჭო.
2. სამეცნიერო
მრჩეველთა საბჭო გამგეობის საკონსულტაციო
ორგანოა. საბჭო
მოიწვევა წელიწადში ერთხელ აღმასრულებელი დირექტორის მიერ.
3. საბჭო გასცემს რეკომენდაციებს ნებისმიერ საკითხზე, რომლებიც უკავშირდება
ინსტიტუტის მიზნებსა და საქმიანობას.
4. ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე თუ იურიდიული პირი შეიძლება არჩეულ იქნეს საჭოს
წევრად.
5. მრჩეველთა საბჭოს წევრთა რაოდენობა შეზღუდული არ არის;

თავი V
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დაფინანსება
მუხლი 12. ინსტიტუტის დაფინანსება
1. ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა
ინსტიტუტის დაფინანსება
კანონმდებლობით
დაშვებული ყველა საშუალებით არის შესაძლებელი,მათ შორის:
ა) დაფუძნების ინიციატორი,თსუ-ს პარტნიორების თანამონაწილეობა;
ბ) თსუ-ს მიერ, მათ შორის იურიდიული ფაკულტეტის ყოველწლიური ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი 0.4%.
გ) სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული
შემოსავლები
დ) შემოსავალი საგანმანათლებლო და გადამზადების პროგრამებიდან;
ე) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საშუალებები;
2. ინსტიტუტის რესურსების
ინსტიტუტის მიზნებისათვის.

გამოყენება

ნებადართულია

მხოლოდ

თსუ-სა

და

თავი VI
რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
მუხლი 13. რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი VII
გარდამავალი დებულებები
მუხლი 14. გარდამავალი დებულებები
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დებულება ძალაში შედის თსუ-ს აკადემიური
საბჭოს მიერ მიღებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების შემდგომ.

