ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #33

q. Tbilisi

2010 wlis 29 dekemberi

sxdomas eswrebodnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi: 1. gagniZe ineza 2.
Todua nugzari 3. meqvabiSvili elguja 4. kartozia giorgi 5. mesxoraZe giorgi
6. Cabakauri giorgi 7. galdava giorgi 8. margvelaSvili vladimeri 9. faRava
zurabi 10. cincaZe nino 11. TurqiaSvili Sorena 12. macaberiZe malxazi 13
SamiliSvili manana 14. wereTeli mari 15. Coxeli levani 16. baramiZe cira 17.
baxtaZe mixeili 18. braWuli irakli 19. gelovani nani 20. liCeli vaxtangi 21.
loria kaxaberi 22. paiWaZe Tamari 23. axlouri beqa 24. zivzivaZe vaxtangi 25.
jRamaZe uCa. 26. gegeWkori arnoldi 27. eliaSvili merabi 28. TuTberiZe beJani 29.
omanaZe rolandi 30. xaCiZe manana 31. kereseliZe daviTi 32. gubaZe vasili 33.
WlikaZe givi 34. kaxiani giorgi 35. kverenCxilaZe giorgi 36. bendeliani beqa 37.
WaliZe

iveri

38.

gaiparaSvili

zurabi

(uflebamosilebis

cnobis

Semdeg)

(danarTi 1)

sxdomaze
(reqtori)

damswre
2.

ramaz

akademiuri

sabWos

wevrebi:

qurdaZe

zurab

daviTaSvili

3.

1.

aleqsandre
4.

mariam

kvitaSvili
gersamia

5.

aleqsandre Sengelaia 6. elizbar nadaraia 7. maia kopaleiSvili 8. nugzar
surgulaZe 9. revaz gvelesiani 10. qeTevan marSava (danarTi 2)

dRis wesrigi:
1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
biblioTekis xelmZRvanel zurab gaiparaSvilisaTvis warmomadgenlobiTi sabWos
wevris uflebamosilebis cnoba.
2. zogierTi kategoriis personalTan SromiTi urTierTobis daregulirebis
Sesaxeb akademiuri sabWos 2010 wlis 29 dekembris dadgenileba # 147/2010 –is
damtkiceba.
3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 2011
wlis biujetis damtkiceba.
4. sxvadasxva

dRis wesrigi damtkicda erTxmad.

1. warmomadgenlobiTi sabWos spikerma sabWos warudgina zurab gaiparaSvili,
romelic

akademiuri

sabWos

gadawyvetilebiT

(2010

wlis

29

dekembris

dadgenileba #146/2010) arCeul iqna Tsu-s biblioTekis xelmZRvanelad. spikerma
ganmarta,

rom

saqarTvelos

kanonmdeblobisa

da

Tsu-s

wesdebis

Tanaxmad,

biblioTekis arCeuli xelmZRvaneli imavdroulad xdeba warmomadgenlobiTi
sabWos

wevri,

risTvisac

saWiroa

warmomadgenlobiTma

sabWom

cnos

misi

uflebamosileba.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes
mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:
momxre: 37
mowinaaRmdege: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli

gadawyvetileba:

warmomadgenlobiTma

sabWom

cno

zurab

gaiparaSvilis warmomadgenlobiTi sabWos wevris uflebamosileba.

2. iuridiuli departamentis ufrosma, arCil kukulavam warmoadgina `zogierTi
kategoriis

personalTan

SromiTi

urTierTobis

daregulirebis

Sesaxeb~

akademiuri sabWos 2010 wlis 29 dekembris dadgenileba #147/2010 da aRniSna, rom
akademiuri da warmomadgenlobiTi sabWoebi warmoadgenen dasaqmebis pirobebis
damdgen

uflebamosil

ganpirobebulia

organoebs.

akademiuri

ganimarta,

rom

valdebulebisa

da

aRniSnuli

dadgenileba

mTavrobis

Sesabamisi

dadgenilebebis Sesrulebis motiviT.
azri

gamoTqva

warmomadgenlobiTi

sabWos

wevrma,

elguja

meqvabiSvilma,

romelmac aRniSna, rom ekonomikisa da biznesis fakultets emateba daaxloebiT
1600

studenti,

mniSvnelovania,

romelic
dadgindes

sakmaod
Tu

ra

seriozuli

vadebSi

unda

datvirTvaa.

moxdes

akademiuri personalis SesarCevad konkursis Catareba.

damatebiT

amitomac
saWiro

administraciis xelmZRvanelma, daviT ComaxiZem ganmarta, rom universitetma
unda moaxdinos mTavrobis Sesabamisi dadgenilebebis implementacia, aseve am
dadgenilebidan gamomdinare valdebulebebis Sesruleba. rac Seexeba akademiuri
personalis SesarCev konkurss, es ukanaskneli unda Catardes kanonmdeblobiT
dadgenili wesebis Sesabamisad.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes
mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:
momxre: 38
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes `zogierTi kategoriis personalTan
SromiTi urTierTobis daregulirebis Sesaxeb akademiuri sabWos 2010 wlis 29
dekembris dadgenileba #147/2010. (danarTi 3)

3. administraciis xelmZRvanelma, daviT ComaxiZem warmoadgina Tsu-s 2011 wlis
biujetis proeqti. aRiniSna, rom TiToeuli fakulteti CarTuli iyo proeqtis
SemuSavebaSi da aqtiurad TanamSromlobda safinanso departamentTan.
safinanso

departamentis

ufrosma,

irakli

saRareiSvilma

dawvrilebiT

mimoixila biujetis proeqti. yuradReba gamaxvilda 2011 wlis prioritetebze –
akademiuri,

adminsitraciuli

da

damxmare

personalisaTvis

saxelfaso

danamatebis, laborantebisa da inJinrebis xelfasebis zrdaze. enebis centris
damoukidebel,
centri

sauniversiteto

dafinansdeba

struqturul

universitetis

erTeulad

biujetidan

da

Camoyalibebis
ara

gamo,

humanitaruli

fakultetisaTvis gamoyofili saxsrebidan. Tsu-s 2011 wlis biujetis proeqti
ganisazRvra 47 mln. 981 954 aTasi lariT.
sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa msjeloba: warmomadenlobiTi sabWos wevrma,
cira baramiZem administracias mimarTa kiTxviT, rogor moxdeboda samecniero
kvlevebisaTvis

gaTvaliswinebuli

Tanxebis

ganawileba.

razec

reqtorma,

aleqsandre kvitaSvilma ganacxada, rom jerjerobiT ar arsebobs erTiani wesi
dafinansebis gacemisa, rac aSkarad miuRebelia, amitomac igegmeba erTiani wesis
gansazRvra, romelsac SeimuSavebs akademiuri sabWo uaxloes momavalSi. am

mimarTulebiT SesaZloa 2011 wlis mimdinareobisas biujetSi ganxorcieldes
pozitiuri cvlilebebi.
akademiuri

sabWos

programebsa

da

maia

imitirebul

fakultetisTvis
fakultetis

wevrma,

procesebSi

gamoyofili

prestiJis,

kopaleiSvilma

20 000

misi

aRniSna,

rom

monawileobisaTvis

lari

studentebis

Zalzed

iuridiuli

cotaa

raodenobisa

da

gacvliT
iuridiuli

fakultetidan

universitetis biujetSi Sesuli Tanxebis gaTvaliswinebiT.
aRniSnulTan

dakavSirebiT,

irakli

saRareiSvilma

ganacxada,

rom

universitetis biujetSi aseve garkveuli formiT gaTvaliswinebulia damatebiTi
dafinanseba

studentebisaTvis

monawileobisaTvis,

romelic

saerTaSoriso

agreTve

samecniero

SesaZlebelia

RonisZiebebSi

nawilobriv

moxmardes

studetTa waxalisebas. xolo rac Seexeba fakultetis biujets, misi 87,7%
saxelfaso

xarjebs

Seadgens,

amitomac

mxolod

12,3%-is

farglebSi

moxda

sxvadasxva mniSvnelovani RonisZiebisaTvis saWiro saxsrebis gadanawileba,
Tsu-s studenturi TviTmmarTvelobis prezidentma, Tsu-s warmomadgenlobiTi
sabWos wevrma vasil gubaZem madloba gadauxada universitetis administracias
TanamSromlobisaTvis,

aseve

dasZina,

rom

studenturi

TviTmmarTveloba

safinasno departamentTan aqtiurad TanamSromlobda da monawileobda biujetis
SedgenaSi. yvela fakultetis sabWom maqsimalurad gaiTvaliswina studenturi
TviTmmarTvelobisa da studentebis interesebi biujetis proeqtze muSaobisas.
aRiniSna,

rom

universitetis

biujetSi

mniSvnelovani

yuradReba

eTmoba

studentebis monawileobas saerTaSoriso RonisZiebebSi.
cira baramiZe dainteresda Tu ramdenad mizanSewonlad ixarjeba studenturi
aqtivobebisaTvis gamoyofili Tanxebi. rasac pasuxi gasca Tsu-s administraciis
xelmZRvanelma

daviT

TviTmmarTvelobas

ar

ComaxiZem,
gaaCnia

romlis

ganmartebiT,

damoukidebeli

biujeti,

studentur
aseve

raime

sauniversiteto Tanxis damoukideblad gankargvis ufleba.
Tsu-s

reqtorma,

aucileblad

aleqsandre

gadaixedeba

kvitaSvilma

biujeti,

ganacxada,

gansakuTrebiT

rom

2011

samivlinebo

wels

nawilSi,

romelTan dakavSirebiTac problemebi ara studentTa samivlinebo xarjebSia,
aramed

akademiuri

personalis

mier

mivlinebisTvis

daxarjuli

Tanxebis

odenobaSi. SesaZlo gaugebrobebis Tavidan asacileblad konkretulad iqneba
gawerili TiToeuli samivlinebo xarji.
warmomadgenlobiTi sabWos wevri, manana xaCiZe dainteresda, iqneba Tu ara
informaciuli uzrunvelyofa universitetis prioriteti da rogor gadawydeba
informatikaSi sauniversiteto nakrebis dafinansebis sakiTxi.

irakli

saRareiSvilma

universitetis

biujetSi

aRniSnulTan
am

mizniT

dakavSirebiT,

gamoyofilia

ganmarta,

100 000

lari,

rom
aseve

SesaZlebelia, saWiroebis SemTxvevaSi, moxdes damatebiTi Tanxebis gamoyofa.
aleqsandre
mimdinareobs

kvitaSvilma

warmomadgenlobiT

universitetis

sainformacio

sabWos

moaxsena,

rom

bazis

aRwera

da

amJamad
moxdeba

universitetSi saqmis eleqtronul warmoebaze gadasvla, serverebis SeZena da
damateba.
warmomdgenlobiTi sabWos wevrma, zurab faRavam administracias Seaxsena, rom
samedicino klinikebisa da klinikuri bazebis ararseboba seriozuli problemaa
universitetisaTvis,
SesaZlebelia

vinaidan

medicinis

Terapiuli

fakultetze

bazis

saswavlo

ararsebobis
procesis

SemTxvevaSi,
srulfasovani

ganxorcieleba safrTxis qveS dadges.
aleqsandre kvitaSvilma aRniSna, rom amJamad mimdinareobs molaparakebebi
morfologiis institutSi saswavlo klinikuri bazebis mowyobaze da igegmeba
klinikebTan molaparakebebi ijarasTan dakavSirebiT.
akademiuri sabWos wevri, aleqsandre Sengelaia dainteresda, Tu ramdenad
SesaZloa, Tavidan aviciloT momavali wlis dasawyisSi samedicino dazRvevis
wyveta. adminsitraciis xelmZRvanelma ganmarta, rom Sesabamisi saministros
TanxmobiT, axali tenderis Catarebamde gagrZeldeba arsebuli xelSekrulebis
moqmedeba sadazRvevo kompaniasTan da, Sesabamisad, wyvetas adgili ar eqneba.
warmomadgenlobiTi sabWos wevri arnold gegeWkori dainteresda, gaaCnia Tu
ara amJamad universitets Tavisi stamba da Tu ara, maSin stambis arsebobis
SeTxvevaSi, ramdenad dazogavda dawesebuleba sagamomcemlo xarjebs.
daviT ComaxiZis TqmiT, mimdinareobs muSaoba stambis aRdgenaze da, aseve,
SesaZlo SeZenazec. samwuxarod, es sakmaod Zviri jdeba, amitomac sawyis etapze,
ramdenime wlis ganmavlobaSi mainc, igegmeba sakuTari stambis aRdgena an
romelime arsebuli stambis ijariT aReba.
warmomadgenlobiTi

sabWos

wevri

elguja

meqvabiSvili

dainteresda,

SemoerTebuli samecniero-kvleviTi institutebisaTvis 2012 wlidan saxelmwifo
dafinansebis Sewyvetis SemTxvevaSi, Tu rogor moxdeba am institutis mecnierTanamSromelTaTvis xelfasebis anazRaureba.
daviT ComaxiZis ganmartebiT, ar SeiZleba calsaxad iTqvas, rom saxelmwifo
dafinanseba 2012 wels Sewydeba. es mTavrobis gadasawyvetia da winaswar amis
gansazRvra

universitetis

administraciis

mier

warmoudgenelia.

Tumca,

umjobesi iqneba. Tu universiteti amgvari SemTxvevisTvis winaswar moemzadeba,
raTa momavalSi SesaZlo problemebi Tavidan aicilos.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes
mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:
momxre: 38
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes Tsu-s 2011 wlis biujeti, warmodgenili
saxiT. (danarTi 4)
4. sxvadasxva
warmomadgenlobiTi sabWos wevrma beJan TuTberiZem gamoxata survili, moxdes
studentebis Semdgomi daintereseba da CarTva samecniero kvlevebSi.
warmomadgenlobiTi sabWos wevrma cira baramiZem sabWos moaxsena kolega
profesorebis
dakavSirebiT

Txovna
da

akademiuri

dainteresda,

personalis

ramdenadaa

xelfasebis

SesasaZlebeli

zrdasTan

premiebisa

da

danamatebis saxiT am yvelafris gaTvaliswineba.
irakli

saRareiSvilma

personalisTvis

premiebis

ganmarta,
saxiT

rom

ver

aRniSnuli

iqneba

Tanxebi

gaTvaliswinebuli,

akademiuri
radganac

danamatis saxiT isedac xdeba maT xelfasze damatebiTi Tanxebis gamoyofa.

xsenebul sakiTxebTan dakavSirebiT kenWisyra ar gamarTula.

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:

k. loria

warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos
xelmZRvaneli (ufrosi)

d. gegenava

დანართი 3.
დადგენილება №147/2010
29 დეკემბერი 2010

ზოგიერთი კატეგორიის პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის დარეგულირების შესახებ
,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიერთების გზით რეორგანიზაციისა და შპს ,,საქართველოს ეკონომიკისა და
სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის“ ლიკვიდაციის წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 15 ნოემბრის №346 დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ - თბილისის
ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (ტექსტში შემდგომში - ,,უნივერსიტეტი“) მიერთების
გზით და დაიწყო შპს ,,საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის“ ლიკვიდაცია.
უნივერსიტეტი
ჩაითვალა
ხსენებული
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
უფლებამონაცვლედ.
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის
პირველი პუნქტის, მე-2 მუხლის ,,ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული უნივერსიტეტის წესდების მე-6 მუხლის პირველი და
მე-8 მუხლის პირველი პუნქტების თანახმად, წარმოადგენს რა, უნივ ერსიტეტის მართვის უმაღლეს
წარმომადგენლობით ორგანოს, ამავე კანონის მე-10 მუხლის მე -2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, 21 -ე მუხლის
პირველი პუნქტის ,,ნ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის
29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული უნ ივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის ,,ნ“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე, ასევე წარმოადგენს რა, უნივერსიტეტის ფაკულტეტების მიერ შემუშავებული წინადადებების
შესაბამისად, პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამდგენ ორგანოს, მოქმედებს რა საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 15 ნოემბრის №346 დადგენილების მე-2 და მე -12 პუნქტების (რომელთა
საფუძველზეც უნივერსიტეტი წარმოადგენს რეორგანიზებული და ლიკვიდირებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების უფლებამონაცვლეს) და საქართველოს შრომის კოდექსით
განსაზღვრული დამსაქმებლის უფლებამოსილებებით, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ლ“ ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის ,,ვ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს
შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის პირველი და მე-3
ნაწილების, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ნოემბრის №346 დადგენილების მე-6 და მე-8 პუნქტების,
,,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო
უნივერსიტეტის" ლიკვიდაციისა და ლიკვიდატორის დანიშვნის შესახებ“ სსიპ - საწარმოთა მართვის
სააგენტოს 2010 წლის 21 დეკემბრის №1-3/1118 ბრძანების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული უნივერსიტეტის წესდების მე-8 მუხლის
მე-2 პუნქტის, საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. შეუწყდეთ სტატუსი და შრომითი ურთიერთობა 2011 წლის 1 იანვრიდან, ყოფილი სსიპ - თბილისის
ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალსა და სასწავლო
პროცესის წარმართვის მიზნით მოწვეულ პედაგოგებს;
2. სასწავლო პროცესის უწყვეტად, მოქმედ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან შესაბამისობაში
წარმართვისა და სტუდენტთა ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ყოფილი სსიპ - თბილისის
ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შპს ,,საქართველოს ეკონომიკისა და
სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის“ იმ აკადემიურ პერსონალთან, ვისაც მიმდინარე სასწავლო წლის
შემოდგომის სემესტრში გააჩნია არსებული საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული
შესასრულებელი ვალდებულება, გაგრძელდეს შრომითი ურთიერთობა, მათ მიერ ზემოხსენებული
ვალდებულებების სრულ ამოწურვამდე;

3. დაევალოს უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტებს, წარმოადგინონ წინადადებები, ფაკულტეტზე
არსებული აკადემიური თანამდებებობების ვაკანსიების შევსების მიზნით, კანონმდებლობით
განსაზღვრული წესით, კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, უნივერსიტეტის სტუდენტური
კონტინგენტის ზრდის პროპორციულად;
4. დაევალოს უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტებს, წარმოადგინონ წინადადებები, 2010-2011
სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, სასწავლო პროცესის კანონმდებლობით დადგენილ
სტანდარტებთან წარმართვის უზრუნველყოფის მიზნით, აკადემიური თანამდებებობის ვაკანსიების
შევსებისათვის ჩასატარებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცებამდე, სახელშეკრულებო საწყისებზე,
მოწვეული სპეციალისტების სახით მისაღები პედაგოგიური პერსონალის რაოდენობის და კანდიდატების
განსაზღვრის თაობაზე, უნივერსიტეტის სტუდენტური კონტინგენტის ზრდის პროპორციულად;
5. შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობა 2011 წლის 1 იანვრიდან, ყოფილი სსიპ - თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალს;
6. დაევალოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს განსაზღვროს იმ ადმინისტრაციული და
დამხმარე პერსონალის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა, ყოფილი თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შპს ,,საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო
უნივერსიტეტის“ შენობებში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვის უზრუნველყოფისა
და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის სათანადოდ ფუნქციონირების, აგრეთვე მატერიალური ფასეულობების,
საფინანსო და მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტაციის, სტუდენტთა პირადი საქმეების უნივერსიტეტზე
გადმოცემის პროცედურების განხორციელებისათვის, შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე.
7. ყოფილი სსიპ - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმ აკადემიურ
პერსონალსა და მოწვეულ პედაგოგებს, აგრეთვე ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალს რომლებსაც
შეუწყდათ სტატუსი და შრომითი ურთიერთობა, მიეცეთ 1 (ერთი) თვის შრომის ანაზღაურება;
8.

წინამდებარე დადგენილება გადაეცეს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს დასამტკიცებლად;

9. წინამდებარე დადგენილება ძალაში შედის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ
დამტკიცების შემდეგ.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი

დანართი 4.

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis
2011wlis biujetis proeqti
mosalodneli Semosavlebi

lari

saswavlo granti

11 600 000

ekonomikuri saqmianoba

18 900 000

saxelmwifo biujeti (saganmanaTleblo/kvleviTi
programa)

3 091 450

saxelmwifo biujeti (samecniero kvleviTi
institutebi)

4 134 100

saxelmwifo (prezidentis) stipendia

380 700

2010 wlis gardamavali naSTi
jami

5 000 000
43 106 250

sul mosalodneli grantebi

4 875 704

erovnuli samecniero fondis grantebi

2 096 035

erovnuli samecniero fondis grantebi
(samecniero kvleviTi institutebi)

1 558 069

saerTaSoriso grantebi
ekonomikis saerTaSoriso skolis grantebi
sul Semosavali

500 000
721 600
47 981 954

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis 2011 wlis biujetis xarjebi
naerTi

proeqti

დასახელება

lari

1

2

მთლიანი ასიგნებები

47 819 299

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო
პრემია
დანამატი
maT Soris: akademiuri personali
საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინება
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები

46 615 696
21 725 064
21 725 064
21 725 064
15 988 664
850 000
4 886 400
4 436 400
22 803 762
12 101 301
929 037
5 332 951
712 700
5 716

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

80 000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

243 800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
damqiraveblis mier gaweuli socialuri daxmareba
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ძირითადი აქტივები
შენობა ნაგებობები
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
სხვა ძირითადი აქტივები
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

3 398 257
30 000
2 056 870
2 056 870
2 056 870
1 203 603
1 203 603
253 000
850 603
100 000
100 000

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti
iuridiuli fakulteti

დასახელება

lari

1

2

მთლიანი ასიგნებები

2 519 240

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო
დანამატი
m.S.akademiuri personali
საქონელი და მომსახურება

2
1
1
1
1

519
716
716
716
502

240
240
240
240
160

214 080
214 080
803 000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
m.S.akademiuri personalis Sromis anazRaureba
მივლინება
წარმომადგენლობითი ხარჯები
miRebebi, wveulebebi, oficialuri sadilebi
saeqskursio RonisZiebaTa xarjebi
kulturul RonisZiebaTa xarjebi (bileTebi, mosawvevebi)
sastumrosa da mgzavrobis xarji
suvenirebis SeZenis xarjebi
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
რეკლამის ხარჯი
doqtorantebis dafinanseba

493 000
220 000
45 000
35 000
13 000
500
500
20 000
1 000
230 000
25 000
20 000

sauniversiteto dafinanseba(bakalavriati/magistratura)

95 000

studentTa(bakalavriati, magistratura) gacvliT
programebSi, sxvadasxva samecniero konferenciebSi,
imitirebul procesebSi monawileobis dafinanseba
biblioTekis wignadi fondi

20 000
35 000

samecniero Jurnalebisa da krebulebis SeZenisa da
gamocemis xarjebi

35 000

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti
socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti

დასახელება

lari

2

3

მთლიანი ასიგნებები

2 289 350

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო
m.S. akademiuri personali
დანამატი
საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინება
წარმომადგენლობითი ხარჯები
miRebebi, wveulebebi, oficialuri sadilebi
saeqskursio RonisZiebaTa xarjebi
kulturul RonisZiebaTa xarjebi (bileTebi, mosawvevebi)
sastumrosa da mgzavrobis xarji
suvenirebis SeZenis xarjebi
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 289 350
1 824 600
1 824 600
1 824 600
1 207 680
885 600
616 920
464 750
244 750
40 000
19 000
6 000
1 500
500
10 000
1 000
161 000

სესიების, კონფერენციების, სემინარების და სხვა სამუშაო
შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

5 000

saswavlo da sawarmoo praktikasTan dakavSirebuli
xarjebi

21 000

doqtorantebis dafinanseba

10 000

sauniversiteto dafinanseba(bakalavriati/magistratura)

80 000

studentTa(bakalavriati, magistratura) gacvliT
programebSi , sxvadasxva samecniero konferenciebSi
monawileobis dafinanseba

15 000

biblioTekis wignadi fondi

10 000

samecniero Jurnalebisa da krebulebis SeZenisa da
gamocemis xarjebi

20 000

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti
medicinis fakulteti

დასახელება

lari

1

2

მთლიანი ასიგნებები

1 529 610

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო
m.S. akademiuri personali
დანამატი
საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინება
წარმომადგენლობითი ხარჯები
miRebebi, wveulebebi, oficialuri sadilebi
saeqskursio RonisZiebaTa xarjebi
sastumrosa da mgzavrobis xarji
suvenirebis SeZenis xarjebi
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სესიების, კონფერენციების, სემინარების და სხვა სამუშაო
შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1 529 610
1 114 440
1 114 440
1 114 440
949 080
678 240
165 360
415 170
215 170
20 000
20 000
5 000
1 000
12 000
2 000
160 000
15 000

samecniero xarjebi( sacdeli maketebi,laboratoriuli
standartebis, reaqtivebis,qimikatebis, WurWlis,medikamentebis
da samecniero mizniT sxva saqonlis SeZena, mcirefasiani
samecniero xasiaTis sagnebis SeZena).
warmoebuli aqtivebis-ijarasa da qirasTan dakavSirebuli
xarjebi.

70 000

doqtorantebis dafinanseba

10 000

sauniversiteto dafinanseba(bakalavriati/magistratura)

15 000

studentTa(bakalavriati, magistratura) gacvliT programebSi ,
sxvadasxva samecniero konferenciebSi monawileobis
dafinanseba
biblioTekis wignadi fondi

10 000
10 000

samecniero Jurnalebisa da krebulebis SeZenisa da gamocemis
xarjebi

20 000

10 000

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti
ekonomikisa da biznesis fakulteti

დასახელება

lari

1

2

მთლიანი ასიგნებები

3 288 780

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო
m.S. akademiuri personali
დანამატი
საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინება

3 288 780
2 582 280
2 582 280
2 582 280
1 192 680
842 400
1 389 600
706 500
419 500
40 000

წარმომადგენლობითი ხარჯები
miRebebi, wveulebebi, oficialuri sadilebi
saeqskursio RonisZiebaTa xarjebi
kulturul RonisZiebaTa xarjebi (bileTebi, mosawvevebi)
sastumrosa da mgzavrobis xarji
suvenirebis SeZenis xarjebi
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10 000
3 000
1 000
500
4 500
1 000
237 000

რეკლამის ხარჯი

1 000

სესიების, კონფერენციების, სემინარების და სხვა სამუშაო
შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1 000

saswavlo da sawarmoo praktikasTan dakavSirebuli xarjebi

30 000

doqtorantebis dafinanseba

30 000

sauniversiteto dafinanseba(bakalavriati/magistratura)

120 000

studentTa(bakalavriati, magistratura) gacvliT programebSi
, sxvadasxva samecniero konferenciebSi monawileobis
dafinanseba

25 000

biblioTekis wignadi fondi

10 000

samecniero Jurnalebisa da krebulebis SeZenisa da gamocemis
xarjebi

20 000

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti
humanitarul mecnierebaTa fakultetis xarjebi

დასახელება

lari

1

2

მთლიანი ასიგნებები

4 240 440

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო
დანამატი
m.S.akademiuri personali

4 240 440
3 123 600
3 123 600
3 123 600
2 189 160
934 440
934 440

საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
m.S.akademiuri personalis Sromis anazRaureba
მივლინება
წარმომადგენლობითი ხარჯები
miRebebi, wveulebebi, oficialuri sadilebi
saeqskursio RonisZiebaTa xarjebi
kulturul RonisZiebaTa xarjebi (bileTebi, mosawvevebi)
sastumrosa da mgzavrobis xarji

1 116 840
861 840
613 000
35 000
15 000
5 000
1 000
1 000
7 500

suvenirebis SeZenis xarjebi
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სესიების, კონფერენციების, სემინარების და სხვა სამუშაო
შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი
saswavlo da sawarmoo praktikasTan dakavSirebuli xarjebi
samecniero eqspediciebi

500
205 000

doqtorantebis dafinanseba

10 000

sauniversiteto dafinanseba (bakalavriati/magistratura)

105 000

studentTa (bakalavriati, magistratura) gacvliT programebSi,
sxvadasxva samecniero konferenciebSi monawileobis
dafinanseba

10 000

biblioTekis wignadi fondi

20 000

samecniero Jurnalebisa da krebulebis SeZenisa da gamocemis
xarjebi

10 000

20 000
20 000
10 000

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti
zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti

დასახელება

lari

1

2

მთლიანი ასიგნებები

4076974

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხელფასები
ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო
m.S. akademiuri personali
დანამატი
საქონელი და მომსახურება

4076975
3384000
3384000
3384000
3384000
2268000
1 116
000
692 975

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
m.S.akademiuri personalis Sromis anazRaureba
მივლინება
წარმომადგენლობითი ხარჯები
miRebebi, wveulebebi, oficialuri sadilebi
saeqskursio RonisZiebaTa xarjebi
kulturul RonisZiebaTa xarjebi (bileTebi, mosawvevebi)
sastumrosa da mgzavrobis xarji
suvenirebis SeZenis xarjebi
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

423 215
350 015
60 100
15 000
5 000
800
800
8 000
400
194 660

samecniero xarjebi( sacdeli maketebi,laboratoriuli
standartebis, reaqtivebis,qimikatebis,
WurWlis,medikamentebis da samecniero mizniT sxva saqonlis
SeZena, mcirefasiani samecniero xasiaTis sagnebis SeZena).
saswavlo da sawarmoo praktikasTan dakavSirebuli xarjebi
samecniero eqspediciebi
doqtorantebis dafinanseba
sauniversiteto dafinanseba (bakalavriati/magistratura)

50
30
13
10
85

900
760
000
000
000

studentTa(bakalavriati, magistratura) gacvliT
programebSi , sxvadasxva samecniero konferenciebSi
monawileobis dafinanseba
5 000

