X თავი
საუნივერსიტეტო სტიპენდიები
ბსუ-ში გაიცემა სხვადასხვა სახის სტიპენდიები. მათი დანიშვნა-გაცემის რეგულაცია
განსაზღვრულია ,,ბსუ-ს სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის
დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 29 სექტემბრის N04
გადაწყვეტილებით (დანართი 4).
ბსუ–ს სტიპენდიები ენიშნებათ:
ა) ბსუ–ს ბაკალავრიატის პირველი სასწავლო წლის სტუდენტს, რომელიც ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩაბარების შედეგად სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებს აბიტურიენტის
განაცხადში (სარეგისტრაციო ანკეტაში) პირველ ნომრად მითითებულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე

და

ამავდროულად,

მეოთხე

დამატებით

გამოცდაზე მიღებული აქვს

ფაკულტეტზე ჩარიცხულ სტუდენტთა შორის ყველაზე მაღალი (სკალირებული)
ქულა.
სტიპენდია (ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით) გაიცემა პირველი სასწავლო წლის
პირველი სემესტრის განმავლობაში, 1 ოქტომბრიდან თებერვლის ჩათვლით პერიოდში;
ბ) ,,ჩვეულებრივი სტიპენდია კარგოსნისათვის“ (ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით) –
სწავლების მეორე წლიდან (მესამე სემესტრიდან) ბსუ-ს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო
პროგრამების იმ სტუდენტებს, რომლებიც გამოირჩევიან სწავლაში მიღწეული წარმატებით
(ვისაც საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ სასწავლო კურსში აქვს
შეფასება არანაკლებ „ძალიან კარგი“);
გ) ,,ჩვეულებრივი სტიპენდია ფრიადოსნისათვის“ (ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით) –
სწავლების მეორე სემესტრიდან ბსუ-ს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების იმ
სტუდენტებს, რომლებიც გამოირჩევიან სწავლაში მიღწეული წარმატებით (ვისაც წინა
სემესტრის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ სასწავლო კურსში აქვს
შეფასება „ფრიადი“);
დ) ,,სახელობითი სტიპენდია“ (ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით) – სწავლების მეორე
წლიდან (მესამე სემესტრიდან) შესაბამის ფაკულტეტებზე, ბსუ-ს ბაკალავრიატისა და
მაგისტრატურის იმ სტუდენტებს, რომლებსაც საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ დისციპლინებში ,,საშუალო შეწონილი’’ ფორმულით მიღებული აქვთ 91 ქულა და
მეტი და გამოირჩევიან აქტიური სამეცნიერო საქმიანობით (გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო
ნაშრომი შესაბამის სპეციალობაში ან არის სხვადასხვა სამეცნიერო ან სასწავლო კონფერენციების, სემინარების, სიმპოზიუმების და ა.შ. მონაწილე და აქვს მაღალი მიღწევები);
ე) ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდია (312 ლარის და 50 თეთრის ოდენობით) ბსუ-ს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის იმ სტუდენტებს, რომლებიც არიან სოციალურად
დაუცველი
ფენის
წარმომადგენლები
და
გამოირჩევიან
სწავლაში წარმატებებით
(შეფასებები 81 ქულა და მეტი). სტიპენდია ინიშნება სწავლების მეორე წლიდან (მესამე
სემესტრიდან), თუ გასული სასწავლო წლის (წლების) განმავლობაში საგანმანათლებლო
პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ სასწავლო კურსში მიღებული აქვს შეფასება ,,კარგი“
(შეფასებები 81 ქულა და

მეტი). სტიპენდიის მისაღები პერიოდი მოიცავს შესაბამისი

სასწავლო წლის ოქტომბრიდან ივლისის ჩათვლით პერიოდს;
ვ) საუნივერსიტეტო სახელობითი სტიპენდია (200 ლარის ოდენობით) 1. შოთა რუსთაველის
სახელობის სტიპენდია; 2. ხუსეინ ნაკაიძის სახელობის სტიპენდია) - სწავლების მეორე
წლიდან (მესამე სემესტრიდან) შესაბამის ფაკულტეტებზე, ბსუ-ს

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის იმ სტუდენტებს, რომლებსაც საგანმანათლებლო პროგრამით
გათვალისწინებულ დისციპლინებში ,,საშუალო შეწონილი’’ ფორმულით მიღებული აქვთ 91
ქულა და მეტი და რომლებიც გამოირჩევიან აქტიური სამეცნიერო საქმიანობით (გამოქვეყნებული
აქვს სამეცნიერო ნაშრომი შესაბამის სპეციალობაში ან არის სხვადასხვა სამეცნიერო ან სასწავლო
კონფერენციების, სემინარების, სიმპოზიუმების და ა.შ. მონაწილე და აქვს მაღალი მიღწევები);
ზ) გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტის ერთჯერადი სტიპენდია ბსუ-ს სტუდენტის მიერ უცხოეთში ათვისებული კრედიტების აღიარების შესაბამისად გამოიცემა
რექტორის ბრძანება ერთჯერადი სტიპენდიის დანიშვნის თაობაზე. სტიპენდიის ოდენობა
განისაზღვრება სტუდენტისათვის აღიარებული კრედიტების საფასურის ოდენობით.
სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების გამოცემის საფუძველია
შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის დასაბუთებული სამსახურებრივი ბარათი და სტუდენტის
განცხადება.
ბსუ-ში დაწესებულია შემდეგი ,,სახელობითი სტიპენდიები“:
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
1) პროფ. როლანდ კომახიძის სახელობის;
2) პროფ. დავით ხახუტაიშვილის სახელობის;
3) პროფ. აბელ სურგულაძის სახელობის;
4) სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის.
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე
1) აკად. მემედ კომახიძის სახელობის;
2) დოც. ვლადიმერ ქემხაძის სახელობის;
3) დოც. ოთარ ახვლედიანის სახელობის.
ფიზიკა–მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
1) აკად. დურსუნ ბალაძის სახელობის;
2) ხუსეინ ხალვაშის სახელობის.
განათლების ფაკულტეტზე
1) სილოვან დადუნაშვილის სახელობის;
2) გულო აღა კაიკაციშვილის სახელობის.
იურიდიულ ფაკულტეტზე
1) პროფ. სერგო ჯორბენაძის სახელობის.
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
1) ტბელ აბუსელიძის სახელობის.
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე
1) პროფ. ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის;
2) პროფ. ვალერიან მელქაძის სახელობის;

3) პროფესორ გივი გამსახურდიას სახელობის.
ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე
1) ნიკო ნიკოლაძის სახელობის;
2) აკად. ლევან ყანჩაველის სახელობის.
ტურიზმის ფაკულტეტზე
1) ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის.

სტიპენდია არ ენიშნება/არ გაიცემა:

ა) ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსშეჩერებულ/სტატუსშეწყვეტილ პირს;
ბ) აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტს (გარდა იმ სტუდენტისა, რომელსაც ბსუს გაცვლითი პროგრამაში მონაწილეობის გამო, დადგენილ ვადაში ასათვისებელი აქვს
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები);
გ) სტუდენტს, რომელსაც შესრულებული აქვს შესაბამისი საგანმანთლებლო პროგრამის
მოთხოვნები და მიენიჭა შესაბამისი აკადემიური ხარისხი;
დ) დამატებითი სასწავლო სემესტრის (ვადაგაგრძელებულ) სტუდენტს.
სტუდენტზე ერთდროულად ორი სახის ბსუ-ს სტიპენდია არ გაიცემა. თუკი დანიშნულის
აქვს - მასზე გაიცემა იმ სახის სტიპენდია, რომელსაც თავად განსაზღვრავს (წერილობითი
განცხადება წარმოდგენილი უნდა იქნეს სტიპენდიის დანიშვნის აქტის გამოცემიდან
არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა).

