
 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ო ბ ი თ ი    ს ა ბ ჭ ო 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  №01 
ქ. ბათუმი        13ივლისი, 2018 წელი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე” ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 17 ივლისის N6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

 

      „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18მუხლის, ბსუ–ს წესდების მე–

10 მუხლის, გადაწყვეტილების, ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის, გაიოზ 

ფარცხალაძის 2018 წლის 25 მაისის სამსახურებრივი ბარათის (MES 918 00619393) და ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

1. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე” 

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 17 ივლისის N6 გადაწყვეტილებაში 

შევიდეს ცვლილება, კერძოდ,  ფაკულტეტის დებულების (გადაწყვეტილების დანართი 

1): 

ა) მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს ,,ზ“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით: 

,,ზ) ინოვაციების ცენტრი.“ 

ბ) მე-12 მუხლის შემდეგ დაემატოს 121 მუხლი შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 121. ინოვაციების ცენტრი 

1.ინოვაციების ცენტრი არის ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული 

ერთეული, რომელიც ჩამოყალიბდა Erasmus+“-ის საგრანტოპროექტის -

ინოვაციურიკომპეტენციებისადასამეწარმეოუნარებისამაღლებასაინჟინროგანათლებაში 

(„InnoCENS Project“- 

EnhacingInnovationCompetencesandEntrepreneurialSkillsinEngineeringEducation) - 

ფარგლებში. 

 2. უნივერსიტეტის სტუდენტებს, პერსონალსა და ინოვაციების ცენტრის საქმიანობით 

დაინტერესებული საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს 

ინოვაციებისცენტრშისაშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ შემდეგითემების 

განხილვაში: 



ა) ინოვაციური კომპეტენციების განვითარების ხერხები; 

ბ) სამეწარმეო საქმიანობაში ინოვაციების დანერგვის საკითხები; 

გ) ინოვაციური იდეებისა და პროექტების დაფინანსების წყაროების მოძიების საშუალებები; 

დ) გუნდის ჩამოყალიბებისა და მოვალეობების გადანაწილების თანამედროვე პრინციპები; 

ე) მენტორობის განხორციელების ფორმები; 

ვ) თანამედროვე სამეწარმეო მიდგომები საინჟინრო სწავლებაში; 

ზ) სტარტაპებისა და სპინოფების ჩამოყალიბება. 

3. ინოვაციების ცენტრი განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს: 

ა) კვლევითი ინკუბატორების მუშაობის ძირითადი პრინციპების გამოყენებით სამუშაო 

ჯგუფების ფორმირება; 

ბ) ჯგუფში მუშაობის წარმართვა ინოვაციური პედაგოგიკის ძირითადი პრინციპების 

გამოყენებით; 

გ)  FINCODA-ს კომპიუტერული სისტემის-„ფინკო და ბარომეტრით“განვითარებული და 

შეფასებული იქნება ინოვაციური კომპეტენციები; 

დ) კომპიუტერული სისტემის - HEINNOVATIVE-ის გამოყენებით შესწავლილი და 

შეფასებული იქნება საგანნმანათლებლო პროგრამის, სასწვლო ჯგუფებისა და სხვა 

ინსტიტუციების ინოვაციური პოტენციალი; 

ე) ინოვაციური პედაგოგიკის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით მომზადებული 

სილაბუსების (მეწარმეობა ინჟინრებისათვის, ინოვაციური სისტემები) მიხედვით ლექციების 

ჩატარება. 

4. ინოვაციების ცენტრში განხორციელებული აქტივობებისათვის გამოყენებული იქნება 

Erasmus+“-ის საგრანტოპ როექტის - ინოვაციური კომპეტენციებისა და სამეწარმეო 

უნარების ამაღლება საინჟინრო განათლებაში“ ფარგლებში მიღებული აპარატურა 

(დანადგარები), უნივერსიტეტის ფაბლაბის, ასევე ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 

სარგებლობაში არსებული სხვა მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი. 

5. ინოვაციების ცენტრის აქტივობების განსახორციელებლად საჭირო ადამიანური რესურსის 

დასაქმების გადაწყვეტილებას იღებს და მათ ფუნქცია-მოვალეობებს განსაზღვრავს 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.“ 

4. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, ფაკულტეტს, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, იურიდიულ 

დეპარტამენტს და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს. 

5. გადაწყვეტილების ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს. 

6. წინამდებარე გადაწყვეტილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ბსუ-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნების დღიდან 1 თვის 

ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი,ს. ზუბალაშვილის 

ქ.№32). 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სპიკერი, 

                   პროფესორი                                                     დ. ბარათაშვილი 


