
                            ბსუ-ს სტუდენტთა გზამკვლევი 2021-2022 სასწავლო წლისათვის 
 

 

XI თავი 
 

 

სტ უდენტის სტატუსის შეჩერება 
           (განახლებული რედაქცია - თებერვალი, 2022 წ) 

 

ბსუ-ს სტუდენტის  სტატუსის  შეჩერების  საფუძვლები განმარტებულია ბსუ-ს წესდების 

(წინამდებარე გზამკვლევის დანართი 1)  66-ე  მუხლში, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 

8 ოქტომბრის N111 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი 

წესში“ (წინამდებარე გზამკვლევის დანართი N2), ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 5 

აპრილის №19 დადგენილებით დამტკიცებულ  „ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულებაში“ 

(წინამდებარე გზამკვლევის  და ნართი 20 ) დ ა ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 

29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ ,,ბსუ-ს სტუდენტთა სწავლის 

საფასურის გადახდის წესში“ (წინამდებარე გზამკვლევის დანართი 3). 
 

 

ზემოაღნიშნული სამართლებრივი აქტების თანახმად ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერების საფუძველია: 

 

ა) ადმინისტრაციული ან/და აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობა;  

ბ) პირადი განცხადება (მიზეზის მითითების გარეშე);  

გ) ორსულობა, მშობიარობა, ბავშვის მოვლა ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება;  

დ) უცხო ქვეყანაში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა (გარდა გაცვლითი  

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლისა).  

 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მოთხოვნით სტუდენტმა განცხადებით უნდა მიმართოს ბსუ-ს 

რექტორს, შესაბამისი სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს 15 დღისა. განსაკუთრებულ 

შემთხვევაში (სტუდენტის ხანგრძლივი და მძიმე ავადმყოფობა, ფორსმაჟორული გარემოება, 

პანდემია, ტექნიკური ან/და სხვა ობიექტური გარემოება), როდესაც დასტურდება სტუდენტის 

სასწავლო პროცესში მონაწილეობის შეუძლებლობა, შეიძლება დაიშვას გამონაკლისი და 

სტუდენტს შეუჩერდეს სტუდენტის სტატუსი დეკანის წარდგინების საფუძველზე 

გამოცემული რექტორის ბრძანებით. სტუდენტი, რომელიც დამატებითი სემესტრის/წლის 

ფარგლებში სწავლობს ბსუ-ში, ვერ სარგებლობს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების უფლებით.  
 
სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის გასვლის შემდეგ  პირს უწყდება სტუდენტის 

სტატუსი. 

 

სტუდენტს პირადი განცხადების საფუძველზე ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი შეიძლება 

შეუჩერდეს არანაკლებ 1 და არაუმეტეს ხუთი წლის ვადით. პირადი განცხადების საფუძველზე 

შეჩერებული სტატუსის მქონე სტუდენტი სასწავლო პროცესში დაბრუნების მიზნით 

განცხადებით მიმართავს ბსუ-ს რექტორს, შესაბამისი სემესტრის (გაზაფხულის ან შემოდგომის, 

რომელშიც შეუჩერდა) დაწყებიდან არაუგვიანეს 15 დღისა. სტუდენტის დასაბუთებული 

განცხადებისა და დეკანის წარდგინების საფუძველზე შესაძლებელია სტუდენტის სასწავლო 

პროცესში დაბრუნების შესახებ ბსუ-ს რექტორის ბრძანება გამოიცეს შესაბამისი სემესტრის 

დაწყებიდან არაუგვიანეს 21 დღისა. 

 

 

 



ბსუ-ს სასწავლო პროცესში დაბრუნება შესაძლებელია შიდა მობილობაში მონაწილეობის 

შედეგად: 

 

ა) პირადი განცხადების საფუძველზე სტატუსშეჩერებული იმ სტუდენტისა, რომელსაც 

სურს  განსხვავებულ სემესტრში (და არა იმ სემესტრში, რომელშიც შეუჩერდა სტატუსი) 

დაბრუნება; 

ბ) ადმინისტრაციული ან აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო 

სტატუსშეჩერებული ბსუ-ს სტუდენტის. 

 

პირადი განცხადების საფუძველზე სტატუსშეჩერებული სტუდენტის შიდა მობილობის გარეშე 

სასწავლო პროცესში დაბრუნების შემთხვევაში სასწავლო სემესტრი განისაზღვრება 

სტუდენტის მიერ სასწავლო პროცესში დაბრუნებამდე ათვისებული სასწავლო კურსების 

მიმდინარე საგანმანათლებლო პროგრამასთან თავსებადობის (კრედიტების აღიარების) 

დასკვნის საფუძველზე (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში).  

 

აკადემიური ან/და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერების შესახებ ბსუ-ს რექტორის ბრძანება გამოიცემა სწავლის საფასურის 

გადახდის წესის, აკადემიური ან/და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების შესაბამისად, 

სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაციის შედეგების გათვალისწინებით. აკადემიური 

რეგისტრაციის გაუვლელობის საფუძვლით სტუდენტის სტატუსის შეჩერება (ან აკადემიური 

რეგისტრაციის შედეგის გაუქმება) გამორიცხავს სტუდენტისათვის შესაბამისი სემესტრის 

სწავლის საფასურის დარიცხვას (დარიცხული სწავლის საფასური უნდა 

დაკორექტირდეს/მოეხსნას). 

 

ბსუ-ს სასწავლო პროცესში დაბრუნების ან სტუდენტის სტატუსის შეჩერების ბსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის N111 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი წესისაგან“ გამონაკლისი შესაძლოა დაიშვას სტუდენტის 

ინტერესების გათვალისწინებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გამოცემული 

ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილებით ან/და ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით. 

 

მხოლოდ აკრედიტაციის საფუძველზე განხორციელებადი საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის გაუქმების/ვადის გასვლის შემთხვევაში ამ პროგრამის სტუდენტს უჩერდება ბსუ-

ს სტუდენტის სტატუსი,  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და იგი 

უფლებამოსილია სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის განმავლობაში ისარგებლოს მობილობის (შიდა 

მობილობაში) მონაწილეობის უფლებით და სწავლა გააგრძელოს სხვა საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე.  

 


