
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  №07-01\83  

 ქ. ბათუმი                  24 ივლისი, 2020 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 და დამატებების შეტანის თაობაზე 

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

წესდების მე–10 მუხლის, რექტორის მოადგილის 2020 წლის 25 ივნისის N515926 

სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის შედეგებისა 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) შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება და დამატება:  

 

ა)  მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,5. ბსუ-ს სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  სტუდენტმა 

ადმინისტრაციული  რეგისტრაცია უნდა გაიაროს ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით 

დადგენილ ვადებში, ამ წესის, ბსუ-ს დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს შესაბამისი 

გადაწყვეტილებისა და დოქტორანტთან გაფორმებული ხელშეკრულების 

შესაბამისად.“;   

 

ბ) მე-5 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

     ,,1. ბსუ-ს გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის (პროექტის) მონაწილე ბსუ-ს 

სტუდენტის (მათ შორის დოქტორანტის) უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში მობილობის (შემდეგში ,,საერთაშორისო მობილობა“) დაწყებამდე 

შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე გამოიცემა 

ბსუ-ს რექტორის ბრძანება სტუდენტის უცხო ქვეყანაში/უნივერსიტეტში გარკვეული 

ვადით სასწავლებლად გამგზავრების თაობაზე. აღნიშნული ბრძანების საფუძველზე 

ბსუ-ს სტუდენტს საერთაშორისო მობილობის პერიოდში არ შეუჩერდება ბსუ-ს 

სტუდენტის სტატუსი და არ დაერიცხება მიმდინარე სასწავლო სემესტრის (სასწავლო 

წლის) სწავლის საფასური, თუმცა სტუდენტი უფლებამოსილია გადაიხადოს იგი, 

ბსუ-ს და მიმღები უნივერსიტეტის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილ 

სასწავლო ხელშეკრულებაში (ე.წ. ,,learning agreement”) მითითებული კრედიტების 

ოდენობის შესაბამისად. აღნიშნული სასწავლო ხელშეკრულების ასლი შესაბამისი 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ (ფაკულტეტის დეკანის 

ვიზირებით), ელექტრონული საქმისწარმოების საშუალებით წარედგინება ბსუ-ს 

რექტორს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს (შემდეგში მათი რეზოლუციით - 

სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტს და 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტს).   

2. საერთაშორისო მობილობიდან დაბრუნების შემდეგ ბსუ-ს სტუდენტმა და ბსუ-

ს შესაბამისმა სტრუქტურულმა ერთეულმა (მათ შორის შესაბამისი ფაკულტეტის 

დასაქმებულმა) უნდა შეასრულონ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილებებით 

დამტკიცებული ,,ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით“ (2015 წლის 

N111 დადგენილება), ,,საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების ადმინისტრირების 

წესით“ (2019 წლის N06-01/89 დადგენილება) და ,,უცხოეთში ათვისებული 

კრედიტების აღიარების წესით“ (2017 წლის N55 დადგენილება) გათვალისწინებული 

პროცედურა, რათა გამოიცეს სტუდენტის საერთაშორისო მობილობიდან ბსუ-ს 

სასწავლო პროცესში დაბრუნების შესახებ ბსუ-ს რექტორის ბრძანება (დანართით - 

უცხოეთში ათვისებული კრედიტების შესახებ).  აღნიშნული ბრძანების საფუძველზე 

ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახური 

უზრუნველყოფს მიმდინარე სემესტრში, ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის 

განსაზღვრულ ვადებში,  როგორც მიმდინარე სემესტრის, ასევე საერთაშორისო 

მობილობის სემესტრის/წლის სწავლის საფასურის სტუდენტისათვის დარიცხვას 

(კორექტირებას), ბსუ-ს შესაბამისი პროგრამის საფასურის და უცხოეთში 

ათვისებული და აღიარებული კრედიტების ოდენობის გათვალისწინებით (თუკი 

უკვე გამოიცა უცხოეთში ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ ბსუ-ს 

რექტორის ბრძანება). იმ შემთხვევაში, თუკი სტუდენტის ბსუ-ს სასწავლო პროცესში 

დაბრუნების სემესტრში არ არის გამოცემული ბსუ-ს რექტორის ბრძანება გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ ან/და 

შესაბამისი ფაკულტეტიდან/სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების 

განყოფილებიდან არ იქნება წარმოდგენილი ინფორმაცია სტუდენტის მიერ 

საერთაშორისო მობილობის პერიოდში ათვისებული სასწავლო კურსების შესახებ, 

სტუდენტს დაერიცხება მხოლოდ ბსუ-ში დაბრუნების სემესტრის (ან/და 

დარეგისტრირებული ,,სასწავლო კურსების“) სწავლის საფასური.  

3. სტუდენტი, რომელიც საერთაშორისო მობილობის პერიოდში გადაიხდის ბსუ-

ში შესაბამისი სემესტრის სწავლის საფასურს, დამატებით არ იხდის ბსუ-ს სასწავლო 

გეგმით ამ სემესტრისათვის გათვალისწინებული სასწავლო კურსების (ე.წ. 



,,განსხვავებული საგნები“) სწავლის საფასურს, თუკი მათთან თავსებადი არ 

აღმოჩნდება სტუდენტის მიერ უცხოეთში ათვისებული სასწავლო კურსები და იგი 

დაარეგისტრირებს მათ ბსუ-ს სასწავლო პროცესში დაბრუნების შემდეგ.“; 

 

გ) მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,5.  ბსუ-ს საერთაშორისო მობილობის მონაწილე ბსუ-ს სტუდენტის სწავლის 

საფასურთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტი გამოიცემა ბსუ-ს რექტორის მიერ 

(ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიზირებით), ასეთის საჭიროების 

შემთხვევაში. გარდა ამისა, ბსუ-ს რექტორის ბრძანების საფუძველზე ბსუ-ს 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახური 

ახორციელებს სტუდენტისათვის საერთაშორისო მობილობის პერიოდის სწავლის 

საფასურის დარიცხვის (თუკი იგი განხორციელდა წინამდებარე მუხლის პირველი და 

მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის გარეშე) კორექტირებას/მოხსნას, 

შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) საერთაშორისო მობილობაში მონაწილე  სტუდენტის განცხადების საფუძველზე, 

რომელმაც სრულად ან ნაწილობრივ შეასრულა სასწავლო ხელშეკრულებაში (ე.წ. 

,,learning agreement”) აღნიშნული აქტივობა, მაგრამ იგი არ აღმოჩნდა თავსებადი ბსუ-ს 

სასწავლო გეგმით ამ სემესტრისათვის გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებთან (ვერ 

მოხდა მათი აღიარება) და სტუდენტი ბსუ-ში დაბრუნების შემდეგ ვალდებულია 

შეასრულოს საერთაშორისო მობილობის პერიოდის (სემესტრის/სასწავლო წლის) ბსუ-

ს სასწავლო გეგმის მოთხოვნები;   

ბ) საერთაშორისო მობილობაში მონაწილე სტუდენტის განცხადების საფუძველზე, 

რომელსაც სრულად დაერიცხა ამ პერიოდის სწავლის საფასური ისე, რომ შესაბამისი 

ფაკულტეტიდან სასწავლო ხელშეკრულება (ე.წ. ,,learning agreement”) ან/და შესაბამისი 

ფაკულტეტიდან/ბსუ-ს სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების განყოფილებიდან 

სტუდენტის მიერ საერთაშორისო მობილობის პერიოდში დარეგისტრირებული ან/და 

ათვისებული სასწავლო კურსების შესახებ ინფორმაცია არ ყოფილა წარმოდგენილი 

ან/და ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით არ უღიარდა საერთაშორისო მობილობაში 

ათვისებული კრედიტები.’’;   

 

დ) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს 11 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

,,11. სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახების წევრების (მეუღლე, შვილი) 

განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ბსუ-ს აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე (საბაკალავრო/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო/სამედიცინო აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე) სწავლის თანადაფინანსება (ბსუ-ში გადასახდელი სწავლის 

სემესტრული საფასურის 50 %-ის ფარგლებში) ხორციელდება ამ კატეგორიის 

სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი განცხადებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის 

(დაბადების მოწმობა, ქორწინების სარეგისტრაციო მოწმობა, ცნობა დასაქმების 

ადგილიდან და სხვა) საფუძველზე გამოცემული ბსუ-ს ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის ბრძანებით. მომდევნო სემესტრში აღნიშნული ოდენობით 

თანადაფინანსების შესახებ სამართლებრივი აქტი გამოიცემა შესაბამისი ფაკულტეტის 



დეკანის წარდგინებით, თუკი სტუდენტს წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო 

კურსში მიღებული აქვს შეფასებები არანაკლებ 81 და მეტი ქულა. სტუდენტი არ 

დაფინანსდება დამატებით სემესტრში ან ე,წ. კურსის გავლის საჭიროების შემთხვევაში 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში).“; 

ე) მე-8 მუხლის პირველი, მე-2  და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. რექტორის ბრძანებით დადგენილ ვადაში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გაუვლელობის - სწავლის საფასურის გადაუხდელობის - შემთხვევაში, სტუდენტს 

შეუჩერდება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. სტუდენტის განცხადების საფუძველზე 

შესაძლებელია ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების სამართლებრივი აქტის 

გამოცემა გადავადდეს სწავლის საფასურის გადახდის განრიგზე მხარეთა შეთანხმების 

გაფორმებით (ბსუ-ს მხრიდან ხელს აწერს რექტორი და ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი) ან ასეთი შეთანხმების გაფორმების გარეშე, თუკი სწავლის საფასურის 

დადგენილ ვადაში გადაუხდელობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს ქვეყანაში  ან/და 

რეგიონში შექმნილი ფორსმაჟორული ვითარებით (შეთანხმების გაფორმების 

შემთხვევაში, იგი ხდება ამ სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ნაწილი).   

2. სწავლის ფინანსური დავალიანების მქონე ბსუ-ს 

სტუდენტის/კურსდამთავრებულის განცხადების საფუძველზე სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებული ცნობის, დიპლომის/სერტიფიკატის/მოწმობის ან/და პირად საქმეში 

არსებული დოკუმენტაციის, გაცემამდე შესაძლებელია გაფორმდეს შეთანხმება -

სწავლის საფასურის დავალიანების გადახდის განრიგზე (ბსუ-ს მხრიდან ხელს აწერს 

რექტორი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი), თუკი საქართველოს 

კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.  

3. სწავლის საფასურის გადახდის ვალდებულების (ფინანსური დავალიანების) მქონე 

ბსუ-ს სტუდენტის განცხადების საფუძველზე შესაძლებელია ფინანსური 

დავალიანების გამო ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების სამართლებრივი აქტის 

გამოცემა გადავადდეს არაუგვიანეს შესაბამისი სემესტრის დასრულებამდე, თუკი 

სტუდენტს წარდგენილი აქვს განცხადება (სხვადასხვა სახელმწიფო 

დაწესებულებებში თუ ბსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერის ფონდში) სწავლის 

დაფინანსების მოპოვების მიზნით და ელოდება შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღებას.“;  

ვ) მე-8 მუხლის მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს მე-7 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

,,7. სწავლის ფინანსური დავალიანების მქონე ბსუ-ს სტუდენტის ან 

სტატუსშეჩერებული ან სტატუსშეწყვეტილი ან კურსდამთავრებულის მიერ 

წარმოდგენილი განცხადების ან/და ამ პირთა მიმართ საფინანსო-ეკონომიკური 

დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურიდან ან/და შესაბამისი 

ფაკულტეტიდან ან/და სააღსრულებო ბიუროდან წარმოდგენილი 

მონაცემების/კორესპონდენციის საფუძველზე  ფინანსური დავალიანების მქონე 

პირთან გასაფორმებელი, სწავლის საფასურის გადახდის განრიგზე შეთანხმების 

პროექტი (რომელსაც ბსუ-ს მხრიდან ხელს აწერს რექტორი და ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი) მზადდება ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტისა და  საფინანსო-

ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურის მიერ.   

აღნიშნული შეთანხმება ხდება ამ სტუდენტთან/კურსდამთავრებულთან 



გაფორმებული ხელშეკრულების ნაწილი და შეთანხმების დედანი შესაბამისი 

ფაკულტეტის დეკანის ოფისის/კანცელარიის მიერ (დეკანის ოფისში ან ბსუ-ს არქივში, 

თუკი გადაცემულია) მიეთვისება  სტუდენტის პირად საქმეს, ხოლო ასლი შეინახება 

ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურში 

(შესაბამისი დასაქმებული შეთანხმების გაფორმების შესახებ სამსახურებრივ ბარათს 

წარუდგენს ბსუ-ს რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მას შემდეგ, რაც 

გაფორმებული შეთანხმების დედანს გადასცემს ბსუ-ს კანცელარიას).“; 

ზ) მე-9 მუხლის (,,გარდამავალი დებულებები“) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს მე-3, 

მე-4 და მე-5 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,3.  ბსუ-ს იმ სტუდენტის განცხადების (მოთხოვნის) საფუძველზე, რომელსაც 2017-

2018 სასწავლო წლის დაწყებამდე პერიოდში, პირადი განცხადების საფუძველზე 

შეუჩერდა სტუდენტის სტატუსი სასწავლო  სემესტრის  დაწყებიდან  45   დღის  

განმავლობაში (გაზაფხულის სემესტრში 31 მარტის შემდეგ, ხოლო შემოდგომის 

სემესტრში - 30 ოქტომბრის შემდეგ), დაერიცხა, მაგრამ არ აქვს გადახდილი ამ 

სემესტრის სწავლის საფასური, ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის 

აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახური და იურიდიული დეპარტამენტი ამზადებს ბსუ-ს 

რექტორის ბრძანების პროექტს (ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიზირებით) 

ამ სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერების შესახებ შესაბამის ბრძანებაში დამატების 

შეტანის შესახებ (ემატება ჩანაწერი ამ სტუდენტისათვის დარიცხული სწავლის 

საფასურის კორექტირების/მოხსნის თაობაზე). 

4.  2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებამდე საერთაშორისო მობილობაში მონაწილე  

სტუდენტის განცხადების (დარიცხული სწავლის საფასურის მოხსნის ან 

კორექტირების შესახებ) საფუძველზე, რომელმაც სრულად ან ნაწილობრივ შეასრულა 

სასწავლო ხელშეკრულებაში (ე.წ. ,,learning agreement”) აღნიშნული აქტივობა, მაგრამ იგი 

არ აღმოჩნდა თავსებადი ბსუ-ს სასწავლო გეგმით ამ სემესტრისათვის 

გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებთან (ვერ მოხდა მათი აღიარება) და სტუდენტი 

ბსუ-ში დაბრუნების შემდეგ ვალდებულია შეასრულოს საერთაშორისო მობილობის 

პერიოდის (სემესტრის/სასწავლო წლის) ბსუ-ს სასწავლო გეგმის მოთხოვნები, 

გამოიცემა ბსუ-ს რექტორის ბრძანება (ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

ვიზირებით) და ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვა-

ანგარიშგების სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო მობილობის 

პერიოდის სწავლის საფასურის დარიცხვის კორექტირება/ მოხსნა. 

5. 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებამდე საერთაშორისო მობილობაში მონაწილე 

სტუდენტის განცხადების (დარიცხული სწავლის საფასურის მოხსნის ან 

კორექტირების შესახებ) საფუძველზე, რომელსაც სრულად დაერიცხა ამ პერიოდის 

სწავლის საფასური ისე, რომ შესაბამისი ფაკულტეტიდან სასწავლო ხელშეკრულება 

(ე.წ. ,,learning agreement”) ან/და შესაბამისი ფაკულტეტიდან/ბსუ-ს სტუდენტთა 

ელექტრონული სერვისების განყოფილებიდან სტუდენტის მიერ საერთაშორისო 

მობილობის პერიოდში დარეგისტრირებული ან/და ათვისებული სასწავლო კურსების 

შესახებ ინფორმაცია არ ყოფილა წარმოდგენილი ან/და არ გამოცემულა ბსუ-ს  

რექტორის ბრძანება საერთაშორისო მობილობის პერიოდში ამ სტუდენტის მიერ 

ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ,  გამოიცემა ბსუ-ს რექტორის ბრძანება 

(ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიზირებით) და  ბსუ-ს საფინანსო-



ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურმა უნდა 

უზრუნველყოს ამ სტუდენტის საერთაშორისო მობილობის პერიოდის სწავლის 

საფასურის დარიცხვის კორექტირება/მოხსნა, რაც არ გამორიცხავს შემდეგში ამ 

სტუდენტისათვის, ამავე საერთაშორისო მობილობასთან დაკავშირებით გამოცემული 

სამართლებრივი აქტის მიხედვით, სწავლის საფასურის ხელახლა დაანგარიშებასა და 

დარიცხვას.’’. 

 

2. წინამდებარე გადაწყვეტილება და შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით 

კონსოლიდირებული ,,სწავლის საფასურის გადახდის წესი“ გამოქვეყნდეს ბსუ-ს 

ვებგვერდზე (ველებში ,,საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები“ და ,,სტუდენტის 

გზამკვლევი“) და აისახოს ბსუ-ს სტუდენტთა გზამკვლევში. 

3. გადაწყვეტილება სახელმძღვანელოდ და აღსასრულებლად დაეგზავნოს ბსუ-ს 

მართვის ორგანოებს, ფაკულტეტებს, სტუდენტთა კარიერული განვითარების, 

კულტურის და სპორტის დეპარტამენტს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს, 

საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს და სასწავლო 

პროცესის დეპარტამენტს.   

4. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

5. გადაწყვეტილება კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიძლება გასაჩივრდეს 

მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო   სასამართლოში (ქ. 

ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის №30). 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

               პროფესორი                                                                 დავით ბარათაშვილი 


