


საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები

1 198 858 0 0 0 1 198 858

3 598 065 5 200 0 125 856 3 729 121

2 468 918 0 0 445 100 2 914 018

1 941 210 5 250 0 759 379 2 705 839

1 194 424 0 0 247 737 1 442 161

614 932 0 0 0 614 932

1 261 665 0 0 107 100 1 368 765

328 540 321 000 28 500 11 500 689 540

307 170 367 100 28 500 0 702 770

217 220 306 300 28 500 118 367 670 387

418 735 0 146 460 255 586 820 781

180 155 0 0 0 180 155

13 729 892 1 004 850 231 960 2 070 625 17 037 327

საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები

5 205 398 0 13 125 0 5 218 523

596 260 0 0 342 176 938 436

5 801 658 0 13 125 342 176 6 156 959

ქვეპროგრამა  -  ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

კვლევითი ერთეული - აგრარული და მემბრანული 

ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ქვეპროგრამა - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების  

ფაკულტეტი

ქვეპროგრამა  - იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

დანართი 1

დამტკიცებულია ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის  30 დეკემბრის N07-01/63 გადაწყვეტილებით

28 075 012შემოსავლები წინა წლის ნაშთის გათვალისწინებით

თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

მათ შორის:

პროგრამის დასახელება

შესულია ცვლილება  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2022 წლის 21 იანვრის N01-10/05 ბრძანებით

შესულია ცვლილება  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2022 წლის 23 თებერვლის N01-10/14 ბრძანებით

სულ

სულ თანხა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2022 წლის ბიუჯეტი

ბსუ-ს ფაკულტეტების, კვლევითი ინსტიტუტებისა 

და პროფესიული პროგრამების მართვისა და 

უწყვეტი განათლების ცენტრის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ქვეპროგრამა  -  ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

კვლევითი ერთეული - ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ქვეპროგრამა - პროფესიული პროგრამების მართვისა და 

უწყვეტი განათლების ცენტრი

ქვეპროგრამა  - შიდა საუნივერსიტეტო მიზნობრივი 

დაფინანსება

სულ

ქვეპროგრამა - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და 

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქვეპროგრამა  - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

ქვეპროგრამა  - ტურიზმის ფაკულტეტი

ქვეპროგრამა - ტექნოლოგიური  ფაკულტეტი

ქვეპროგრამა - ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

კვლევითი ერთეული - ფიტოპათოლოგიისა და 

ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი

თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

სულ თანხა
უნივერსიტეტის მართვა და რეგულირება

ქვეპროგრამა - უნივერსიტეტის საქმიანობის 

ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა - ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის  

მხარდაჭერა

28 075 012ხარჯები

პროგრამის დასახელება



საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები

421 895 0 1 875 268 416 692 186

2 121 790 1 250 000 0 0 3 371 790

2 543 685 1 250 000 1 875 268 416 4 063 976

საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები

148 750 110 700 323 800 30 200 613 450

189 300 0 0 14 000 203 300

338 050 110 700 323 800 44 200 816 750

საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები სულ

22 413 285 2 365 550 570 760 2 725 417 28 075 012

პროგრამის დასახელება თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

სულ პროგრამების ჯამური ხარჯი

სულ

თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

სულ თანხაბსუ-ს სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა 

მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

აქტივობების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა  - კულტურული და სპორტული 

აქტივობების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა - IT ტექნოლოგიების განვითარება

ქვეპროგრამა - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და 

მიმდინარე/კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოების/მშენებლობების უზრუნველყოფა

სულ

პროგრამის დასახელება

სულ თანხაუნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურული 

განვითარება



საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები სულ

1 1 198 858 0 0 0 1 198 858

2 3 598 065 5 200 0 125 856 3 729 121

3 2 468 918 0 0 445 100 2 914 018

4 1 941 210 5 250 0 759 379 2 705 839

5 1 194 424 0 0 247 737 1 442 161

6 614 932 0 0 0 614 932

7 1 261 665 0 0 107 100 1 368 765

8 328 540 321 000 28 500 11 500 689 540

01.01.2022-31.12.2022

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული - ფიტოპათოლოგიისა და 

ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების  ფაკულტეტი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის დასახელება - ბსუ-ს ფაკულტეტების, კვლევითი ინსტიტუტებისა და პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის 

მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი - არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მატერიალურ-ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერა,  ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევების განხორციელების სტიმულირება, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კარიერული განვითარების მხარდაჭერა.

პროგრამის აღწერა - ბსუ-ს საგანმანათლებლო მიმართულება მოიცავს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორი და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომელთა 

განსახორციელებლად საჭიროა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სამეცნიერო,  აკადემიური და მოწვეული პერსონალით უზრუნველყოფა, განვითარების 

შესაძლებლობების მხარდაჭერა, მუდმივი სრულყოფა. თუმცა, თანამედროვე გამოწვევების და კონკურენციის პირობებში საგანმანათლებლო დაწესებულება მუდმივად უნდა იყოს 

ორიენტირებული  ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების (განსაკუთრებით უცხოენოვანის) შემუშავებაზე. აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის თანახმად 

მოთხოვნილია სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნება მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია კარიერული განვითარების 

მიმართულებით. საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციისკენ მისწრაფებაში მნიშვნელოვანია პერსონალის მონაწილეობა საერთაშორისო ფორუმებსა და 

კონფერენციებში.

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ქვეპროგრამები:

თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

ტურიზმის ფაკულტეტი

ტექნოლოგიური  ფაკულტეტი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი



9 307 170 367 100 28 500 0 702 770

10 217 220 306 300 28 500 118 367 670 387

11 418 735 0 146 460 255 586 820 781

12 180 155 0 0 0 180 155

13 729 892 1 004 850 231 960 2 070 625 17 037 327

შიდა საუნივერსიტეტო მიზნობრივი დაფინანსება

პროგრამის განხორციელების   მოსალოდნელი შედეგი

 ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული - ნიკო ბერძენიშვილის 

ინსტიტუტი

√  თანამედროვე სტანდარტების, მაღალი აკადემიური ხარისხის და 

დასაქმებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო საქმიანობის 

განხორციელება; 

√  კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება; 

√ ღირებული, ფუნდამენტური და პრაქტიკული მნიშვნელობის 

კვლევების განხორციელება;

√  სწავლის, სწავლებისა და კვლევითი პროცესების 

ინტერნაციონალიზაცია;  

√ უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 

მონაწილეობა აქტუალურ  პრობლემატიკაზე გამართულ 

საერთაშორისო ფორუმებში; 

√ უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნისა და 

განხორციელების სტიმულირება;  

√ დანახარჯების ეფექტიანობის გაზრდა და ხარჯვითი პროცესის 

გამჭვირვალეობა; 

√ სტრატეგიული მიზნის - "უნივერსიტეტი სკოლას"- უზრუნველყოფა;

√ საფაკულტეტო ბიუჯეტების ამოქმედება; 

√  უცხოენოვანი სახელმძღვანელოების თარგმნის ხელშეწყობა; 

√  სასწავლო ლიტერატურის მუდმივი განახლება;

√ ავტორიზაცია/აკრედიტაციის სტანდარტების დაცვა.

სულ

პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი

 ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული - აგრარული და მემბრანული 

ტექნოლოგიების ინსტიტუტი



საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკურ

ი ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები სულ

1 5 205 398 0 13 125 0 5 218 523

2 596 260 0 0 342 176 938 436

5 801 658 0 13 125 342 176 6 156 959

პროგრამის განხორციელების   მოსალოდნელი შედეგი:

√ ორგანიზებული და ეფექტიანი ადმინისტრაციული მართვის 

პროცესები; 

√ ხარისხის მუდმივი განვითარების მექანიზმების შექმნა; 

 √ ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის 

განვითარების ხელშეწყობა; 

√ საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივი განახლებისა და 

განვითარების ხელშეწყობა; 

√ ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის წარმატებით 

გავლა.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის დასახელება - უნივერსიტეტის მართვა და რეგულირება

პროგრამის მიზანი - ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული უმაღლესი საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამების, ფუნდამენტალური და 

გამოყენებითი კვლევების განხორციელების  მხარდაჭერის მიზნით მართვისა და რეგულირების ღონისძიებების განხორციელება, საერთო საუნივერსიტეტო საჭიროებების 

ფარგლებში ადმინისტრაციული დანიშნულების სერვისების უზრუნველყოფა, ხარისხის უზრუნველყოფის  და განვითარების მხარდაჭერა

პროგრამის აღწერა - ბსუ-ს ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას, რაც გულისხმობს 

მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიან  გამოყენებას მართვის პროცესში. აღნიშნული მიდგომა ხელს უწყობს 

სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას, ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის ინტეგრირებას მართვის პროცესში და  უნივერსიტეტში

კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური პრინციპების დამკვიდრებას.

სულ

უნივერსიტეტის საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

ქვეპროგრამები:

თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის  მხარდაჭერა
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საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები სულ

1 421 895 0 1 875 268 416 692 186

2 2 121 790 1 250 000 0 0 3 371 790

2 543 685 1 250 000 1 875 268 416 4 063 976

პროგრამის განხორციელების   მოსალოდნელი შედეგი

√ ინფრასტრუქტურის  განვითარება სწავლის, სწავლების, კვლევისა და 

სტუდენტური ცხოვრების მოთხოვნების შესაბამისად; 

√ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  განვითარება;

√ საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა; 

√ IT ტექნოლოგიების შესაბამისობა თანამედროვე სტანდარტებთან.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის დასახელება - უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურული განვითარება

პროგრამის მიზანი - უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა -"საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის 99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის თანახმად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალური 

რესურსის სტანდარტი დაკმაყოფილებულია,  თუ დაწესებულებას საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვს მატერიალური რესურსი, რომელიც გამოიყენება დაწესებულების 

მისიით განსაზღვრული მიზნების რეალიზაციისათვის და შეესაბამება საგანმანათლებლო და კვლევით პროგრამებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამის ფაგლებში 

უნივერსიტეტი გააუმჯობესებს  მატერიალურ ტექნიკურ აღჭურვილობას (მაგ. შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია, ტექნიკური აღჭურვა და სხვ.) და ინფრასტრუქტურას. 

სულ

IT ტექნოლოგიების განვითარება

ქვეპროგრამები:

თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და მიმდინარე/კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოების/მშენებლობების უზრუნველყოფა
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საკუთარი 

შემოსავლები

აჭარის არ 

რესპუბლიკურ

ი ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
გრანტები სულ

1 148 750 110 700 323 800 30 200 613 450

2 189 300 0 0 14 000 203 300

338 050 110 700 323 800 44 200 816 750

პროგრამის განხორციელების   მოსალოდნელი შედეგი

√ ახალგაზრდების მხარდაჭერა, რათა მათ წვლილი შეიტანონ 

საზოგადოების განვითარებაში; 

√ ახალგაზრდა მეცნიერთა მოზიდვა და მხარდაჭერა სხვადასხვა პროექტის 

განხორციელების გზით; 

 √ უნივერსიტეტის ფარგლებში მოქმედი შემოქმედებითი და სპორტული 

გუნდების წარმოჩენა; 

√   სტუდენტთა ჩართვა გაცვლით პროგრამებში; 

√  სტუდენტური ინიციატივებისა და პროექტების დაფინანსება.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის დასახელება - ბსუ-ს სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი -   სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, სტუდენტთა უფლებების დაცვა,  სტუდენტებისთვის  შესაბამისი სერვისების შეთავაზება, მათ  შორის, 

დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმების უზრუნველყოფა,  სტუდენტთა მხარდამჭერი მრავალფეროვანი

ღონისძიებების განხორციელება და მასში სტუდენტების ჩართვა.

პროგრამის აღწერა - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სტუდენტური საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციები, სტუდენტთა 

საერთაშორისო პრაქტიკა უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებსა და მოწინავე კომპანიებში, ასევე, კულტურულ-შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობები.

სულ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო აქტივობების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამები:

თანხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

კულტურული და სპორტული აქტივობების მხარდაჭერა
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