
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  № 07-01/05 

ქ. ბათუმი                                                        31 იანვარი, 2023 წ. 

 

,,ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებაში 

ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე 

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

წესდების მე-10 მუხლის, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის N111 დადგენილებით 

დამტკიცებული ,,ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“, 

,,ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის (სწავლის საფასურის 

დავალიანების) გამო  ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ 

სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2022 

წლის 18 იანვრის N01-08/05 ბრძანების, „2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრის ჩათვლით სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე სტუდენტთა მიმართ 

სტატუსის შეჩერების/შეტყვეტის შესახებ ბრძანების გამოსაცემად გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 13 იანვრის №01-02/03 ბრძანების, 

„სწავლის საფასურის დავალიანების გამო ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების 

შესახებ ბრძანების გამოსაცემად 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 18 

იანვრის №01-08/06 ბრძანების, ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2023 წლის 31 

იანვრის წარდგინების, ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2023 წლის 31 იანვრის 

სხდომის N07-02/01 ოქმისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის 

საფუძველზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითმა  საბჭომ 

 

გადაწყვიტა: 

1. ,,ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებაში 

 

 

 

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 



შევიდეს ცვლილება და დამატება, კერძოდ, N1 დანართის (წესი):  

 

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

 

,,7. აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობის ან ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გაუვლელობის (სწავლის საფასურის დავალიანების) გამო სტატუსშეჩერებული პირის 

ბსუ-ს სასწავლო პროცესში დაბრუნება (სტუდენტის სტატუსის შეჩერების აქტის 

ძალადაკარგულად ცნობა) შესაძლებელია შიდა მობილობის პერიოდში, რექტორის 

ბრძანებით დამტკიცებული მობილობის წესით გათვალისწინებულ ვადაში, სწავლის 

საფასურის დაფარვის შემთხვევაში.“; 

 

ბ) მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი რედაქციის 71 და 72 

პუნქტები:   

,,71.  სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე ბსუ-ს სტუდენტის 

სტატუსშეჩერებული პირის შიდა მობილობის გარეშე სასწავლო პროცესში დაბრუნება 

(სტუდენტის სტატუსის გააქტიურება) დასაშვებია შემდეგ შემთხვევებში: 

 

ა)  პირადი განცხადების საფუძველზე სტატუსშეჩერებული პირის - თუკი შესაბამისი 

სემესტრის დაწყებამდე (გამონაკლის შემთხვევებში - არაუგვიანეს სემესტრის 

დაწყებიდან 14 დღეში) სრულად დაფარავს სწავლის საფასურის დავალიანებას; 

ბ) დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტის - თუკი სტატუსის შეჩერებამდე სრულად 

აქვს შესრულებული შესაბამისი პროგრამის მოთხოვნები, სრულად დაფარავს სწავლის 

საფასურის დავალიანებას და წარმოადგენს განცხადებას კვალიფიკაციის მინიჭების 

თაობაზე.  

,,72.  სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე დამატებითი სემესტრის სტუდენტს 

უწყდება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი.“;    
 

გ) მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-8, მე-9 და მე-

10 პუნქტები: 

 

,,8. 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით სწავლის საფასურის 

დავალიანების მქონე იმ სტუდენტთა მიმართ, რომლებსაც გადაუვადდათ სწავლის 

საფასურის გადახდა 2022 წლის 30 ივნისი/30 ივლისი/30 აგვისტოს ჩათვლით, მათთან 

გაფორმებული შეთანხმებების თანახმად, ასევე გააგრძელეს სწავლა 2021-22 სასწავლო 

წლის გაზაფხულის სემესტრში და 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში და 

დამატებით დაერიცხათ მომდევნო სემესტრების სწავლის საფასურის დავალიანება, 

ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 13 იანვრის №01-02/03 ბრძანებით განსაზღვრული 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ ბრძანება გამოიცეს იმ 

შემთხვევაში, თუკი 2023 წლის 24 მარტის ჩათვლით ვადაში სრულად არ დაფარავენ 

მათზე დარიცხულ სწავლის საფასურის დავალიანებას. 



9. 100 ლარზე მეტი ოდენობით ბსუ-ს სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე იმ 

სტუდენტთა მიმართ, რომლებთა მიმართ ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 18 იანვრის №01-

08/06 ბრძანებით 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაიწყო 

ადმინისტრაციული წარმოება, სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ ბსუ-ს 

რექტორის ბრძანება გამოიცეს იმ შემთხვევაში, თუკი 2023 წლის 24 თებერვლის 

ჩათვლით ვადაში სრულად არ დაფარავენ მათზე დარიცხულ სწავლის საფასურის 

დავალიანებას. 

10. 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით პერიოდში სწავლის 

საფასურის დავალიანების მქონე იმ პირების მიმართ, რომლებსაც 2021-22 სასწავლო 

წლის გაზაფხულის სემესტრში ან 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში არ 

ჰქონდათ აქტიური სტუდენტის სტატუსი, თუმცა კვლავ ერიცხებათ სწავლის 

საფასურის დავალიანება (კურსდამთავრებულები ან სხვა კატეგორიის სტუდენტები), 

მათ მიმართ  საქმისწარმოება განხორციელდეს ბსუ-ს რექტორის და ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებების/სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, მათ 

შორის სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე პირებთან გააფორმონ სწავლის 

საფასურის გადახდის განწილვადების თაობაზე (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში).“. 

2. გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე და პორტალზე, ასევე 

ფაკულტეტების ადმინისტრაციამ აცნობოს შესაბამის სტუდენტებს. 

3. წინამდებარე გადაწყვეტილების გათვალისწინებით იურიდიულმა დეპარტამენტმა 

მოამზადოს სწავლის საფასურის გადახდის წესის კოდიფიცირებული ვერსია და 

წარადგინოს ბსუ-ს იურიდიულ ცნობარში და სტუდენტთა გზამკვლევში 

განთავსებისათვის. 

4. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის მოადგილეს (ა. 

ბერიძე), ფაკულტეტებს, სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, სამეცნიერო კვლევების 

სამსახურს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს, და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს. 

5. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.  

6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ბსუ-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 

ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე 

ზუბალაშვილის №30). 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

            პროფესორი                                                                           ჯემალ კარალიძე                                      

 


