
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა #02 
 

                  ქ. ბათუმი                                                                 20 დეკემბერი,2017 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 

ცვლილებებისა და დამატების 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  გადაწყვეტილებაში შევიდეს ცვლილება და დამატება, კერძოდ, გადაწყვეტილებით 

დამტკიცებული წესის (დანართი 1): 

ა) მე–4 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. შემოდგომის სემესტრში პირველ ნოემბრამდე მდგომარეობით, ხოლო გაზაფხულის 

სემესტრში პირველ აპრილამდე მდგომარეობით ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის/შეჩერების შემთხვევაში, სტუდენტს არ დაერიცხება მიმდინარე სემესტრის 

სწავლის საფასური (თუკი გადახდილი აქვს წინასწარ, პირადი განცხადების საფუძველზე 

დაუბრუნდება).   

2. შემოდგომის სემესტრში პირველი ნოემბრის შემდეგ, ხოლო გაზაფხულის სემესტრში 

პირველი აპრილის შემდეგ ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის ან შეჩერების 

შემთხვევაში, სტუდენტს, პირადი განცხადების საფუძველზე გამოცემული 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით უკან დაუბრუნდება წინასწარ გადახდილი 

მომდევნო სემესტრის სწავლის საფასური. იმ შემთხვევაში, თუკი სტუდენტს არ გაუვლია 

აკადემიური რეგისტრაცია ან/და სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 

 

 
 
 

 

 

 

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 



არ ფიქსირდება მისი აკადემიური აქტივობა, პირადი განცხადების საფუძველზე 

დაბრუნებას ექვემდებარება ასევე მიმდინარე სემესტრში გადახდილი სწავლის საფასური. 

სასწავლო გრანტის მფლობელი/სახელმწიფო დაფინანსების მქონე სტუდენტის სწავლის 

საფასურის ბსუ-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შემთხვევაში, ამ სტუდენტს ჩაეთვლება იგი 

გადახდილად სასწავლო პროცესში დაბრუნების შემდეგ შესაბამისი სემესტრით (როდესაც 

უნდა შეჩერებოდა სტუდენტის სტატუსი) გათვალისწინებული სასწავლო კურსების 

სწავლის საფასურში“; 

ბ) მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,4. ბსუ-ს გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში უცხოეთში ათვისებული, ბსუ-ს 

საგანმანათლებლო პროგრამასთან თავსებადი კრედიტების (სასწავლო კომპონენტის) 

აღიარების შესახებ სამართლებრივი აქტის, სტუდენტის განცხადებისა და შესაბამისი 

ფაკულტეტის დეკანის დასაბუთებული სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე გამოიცემა 

ბსუ-ს რექტორის ბრძანება გაცვლითი პროგრამის მონაწილე სტუდენტისათვის 

ერთჯერადი სტიპენდიის დანიშვნის თაობაზე. სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება 

აღიარებული კრედიტების საფასურის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუკი სტუდენტის 

არჩევანის შესაბამისად, უცხოეთში ათვისებული (ე.წ. თავისუფალი 

კომპონენტის/არჩევითი კურსების სახით) და აღიარებული კრედიტების ოდენობა აჭარბებს 

ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების საერთო რაოდენობას, 

სტიპენდია გაიცემა პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების ფარგლებში (თუკი 

სწავლის საფასური გადახდილია). სტიპენდიის დანიშვნის აქტი არ გამოიცემა, თუკი 

გაცვლითი პროგრამის მონაწილე სტუდენტის მიერ განსხვავებული სასწავლო კურსების 

ათვისებისათვის უნივერსიტეტმა უნდა გაიღოს დამატებითი ხარჯი (მოიწვიოს პროფესორ-

მასწავლებლები)“; 

 

გ) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდისაგან, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული კრედიტების საფასურის ფარგლებში, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის ბრძანებით თავისუფლდებიან მხოლოდ საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტუდენტები, რომლებიც არიან მშობლების მზრუნველობას მოკლებულნი 

(დედ-მამით ობოლი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად/გარდაცვლილად აღიარებული 

მშობლების შვილები). ბრძანება გამოიცემა სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) 

თვისა სტუდენტის განცხადებისა და შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის 

შემთხვევაში. ადმინისტრაციის ხელმღვანელი უფლებამოსილია ამ კატეგორიის სტუდენტი 

გაათავისუფლოს ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდისაგან: 

ა) მიმდინარე სასწავლო სემესტრის დასაწყისიდან, თუკი განთავისუფლების ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული საფუძველი არსებობდა ამ სემესტრის დაწყებამდე, თუმცა 

განცხადებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა სტუდენტმა საპატიო მიზეზით 

დააგვიანა  (წარმოადგინა სემესტრის დასრულებამდე); 



ბ) მომდევნო სასწავლო სემესტრის დასაწყისიდან, თუკი განთავისუფლების ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული საფუძველი მიმდინარე სემესტრის განმავლობაში ან მომდევნო 

სემესტრის დაწყებამდე და სტუდენტმა წარმოადგინა განცხადება თანდართული 

დოკუმენტაციით.“; 

 

დ)  მე-7 მუხლის მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტები ამოღებული იქნეს; 

 

ე) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. რექტორის ბრძანებით დადგენილ ვადაში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გაუვლელობის - სწავლის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში, სტუდენტს 

შეუჩერდება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. სტუდენტის პირადი განცხადების საფუძველზე 

შესაძლებელია ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების აქტის გამოცემის გადავადება ერთი 

თვით, მაგრამ არაუგვიანეს შესაბამისი სემესტრის დასრულებამდე.“ 

 

2.. წინამდებარე გადაწყვეტილებით სწავლის საფასურის გადახდის წესში შეტანილი 

ცვლილებები და დამატებები გავრცელდეს 2017-2018 სასწავლო წლიდან წარმოშობილ 

ურთიერთობებზე. 

3. წინამდებარე გადაწყვეტილებით სწავლის საფასურის გადახდის წესის მე-7 მუხლის 

პირველ პუნქტში შეტანილი ცვლილება გავრცელდეს 2018-2019 სასწავლო წლიდან ბსუ-ს 

სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირებზე. 

4. წინამდებარე გადაწყვეტილებადა შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით 

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

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

გზამკვლევი“). 

5. გადაწყვეტილება სახელმძღვანელოდ და აღსასრულებლად დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის 

ორგანოებს და ყველა სტრუქტურულ ერთეულს. 

6. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

პროფესორი                                                   დ. ბარათაშვილი



 


