
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №03 
 

              ქ. ბათუმი                                                              13 ივლისი,2018 წ. 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე“   

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

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

წესდების მე–10 მუხლისა და  წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე 

წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა 

1. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 

სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ წესში (გადაწყვეტილების 

დანართი 1) შევიდესშემდეგი ცვლილებები: 

ა) მე–4 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,7. ფინანსური დავალიანების გამო სტატუსშეჩერებული პირის სტუდენტის უფლებებში 

აღდგენა (სტუდენტის სტატუსის შეჩერების აქტის ძალადაკარგულად ცნობა) 

ხორციელდება შიდა მობილობის საშუალებით, ფინანსური დავალიანების დაფარვის 

შემდეგ. დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტის სტატუსში აღდგენა, რომელმაც 

სრულად შეასრულა შესაბამისი პროგრამის მოთხოვნები, დასაშვებია შიდა მობილობის 

პროცედურების გარეშეც, თუკი სტუდენტი დაფარავს ფინანსურ დავალიანებას და 

წარმოადგენს განცხადებას კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე. დამატებითი სემესტრის 

ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტს უწყდება სტუდენტის სტატუსი“; 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
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ბ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1.  სტუდენტი, როგორც წესი, მიმდინარე სემესტრში არეგისტრირებს შესაბამისი 

პროგრამით გათვალისწინებულ კრედიტებს (აკადემიური რეგისტრაცია), რომელიც 

ხორციელდება ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესისა და 

აკადემიურ/ადმინისტრაციულ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გამოცემული ბსუ-ს 

რექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში. 

2. სტუდენტის ფინანსური ვალდებულება მიმდინარე სემესტრში განისაზღვრება 

სწავლის სემესტრული გადასახადით (წლიური საფასურის ნახევარი), გარდა იმ 

შემთხვევისა, როცა სტუდენტს დარეგისტრირებული აქვს პროგრამით 

გათვალისწინებულზე ნაკლები ან მეტი ოდენობით კრედიტები (ამ შემთხვევაში 

სტუდენტი სწავლის საფასურს იხდის დარეგისტრირებული კრედიტების შესაბამისად). 

მიმდინარე სემესტრში პროგრამით გათვალისწინებულისაგან განსახვავებული ოდენობით 

კრედიტების დარეგისტრირება დასაშვებია შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) მიმდინარე სემესტრის პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსის წინაპირობა 

არის რომელიმე სხვა სასწავლო კურსი, რომელშიც სტუდენტს აქვს უარყოფითი შეფასება 

(„F-ჩაიჭრა“), რის გამოც ესაჭიროება სასწავლო კურსის განმეორებით გავლა (ე.წ. ,,კურსის 

გავლა“); 

ბ) მობილობის შედეგად (შიდა/გარე/გაცვლითი პროგრამა) მიმდინარე სასწავლო კურსების 

გავლის ვალდებულება სტუდენტს არ აქვს (არეგისტრირებს განსხვავებულ სასწავლო 

კურსებს); 

გ) ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში ასათვისებელი კრედიტების ზღვრული ოდენობის 

(75 კრედიტის) ფარგლებში სტუდენტს სურს შეფასების გაუმჯობესების მიზნით 

განმეორებით დაარეგისტრიროს  სასწავლო კურსი ან/და დამატებით - სხვა სასწავლო 

კურსი. 

3. სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაციების შესახებ დამუშავებული ინფორმაცია, 

აკადემიური რეგისტრაციის (ცვლილებების რეგისტრაციის) დასრულებიდან 5 სამუშაო 

დღეში, მაგრამ არაუგვიანეს სემესტრის დაწყებიდან 20 კალენდარული 

დღისა,ფაკულტეტების დეკანების მიერ წარედგინება ბსუ-ს რექტორს/ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელს, სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების განსაზღვრისა და სტატუსის 

შეჩერების პროცედურების წარმართვის მიზნით.  

4. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული განმეორებით/დამატებით გასავლელი 

სასწავლო კურსების სწავლის საფასური განისაზღვრება შესაბამის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლის წლიური საფასურით (მაგალითად: სწავლის წლიური საფასურია 

2250 ლარი, ერთი კრედიტის საფასური იქნება (2250: 60 კრედიტზე=) 37 ლარი 50 

თეთრი).“; 

გ) მე-8 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,6. ბსუ-ს სტუდენტს (გარდა დამამთავრებელი ან დამატებითი სემესტრის სტუდენტისა) 

ერთი სასწავლო სემესტრის განმავლობაში 100 ლარამდე დავალიანების შემთხვევაში არ 

შეუჩერდება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი (აღნიშნული დავალიანება პირველ რიგში 

დაიფარება სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტის ანგარიშზე შემოტანილი თანხიდან)“. 
 



2. წინამდებარე გადაწყვეტილებით სწავლის საფასურის გადახდის წესის მე-6 მუხლში 

შეტანილი ცვლილება სასწავლო კურსის განმეორებით გავლის საფასურთან დაკავშირებით 

ამოქმედდეს 2018-2019 სასწავლო წლიდან. 

3. წინამდებარე გადაწყვეტილება და შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით 

კოდიფიცირებული ,,სწავლის საფასურის გადახდის წესი“ გამოქვეყნდე ბსუ-ს ვებგვერდზე 

(ველებში ,,საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები“ და ,,სტუდენტის გზამკვლევი“). 

4. წინამდებარე გადაწყვეტილება და შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით 

კოდიფიცირებული ,,სწავლის საფასურის გადახდის წესი“ სტუდენტთათვის საჯარო 

გამოცხადების მიზნით გავრცელდეს სტუდენტური პორტალისა და სასწავლო პროცესის 

ელექტრონული მართვის სისტემის მეშვეობით. 

5. დაევალოს ფაკულტეტების ადმინისტრაციებს უზრუნველყონ წინამდებარე 

გადაწყვეტილებით განხორციელებული ცვლილებების გაცნობა ბსუ-ს სტუდენტთათვის. 

6. გადაწყვეტილება სახელმძღვანელოდ და აღსასრულებლად დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის 

ორგანოებს და ყველა სტრუქტურულ ერთეულს. 

7. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

პროფესორი                                                       დ. ბარათაშვილი



 


