ბსუ-ს სტუდენტთა გზამკვლევი 2021-2022 სასწავლო წლისათვის
XIII თ ავი
სტუდენტის უფლებები და ვალდებულებები
(განახლებული რედაქცია - თებერვალი, 2022 წ)

ბსუ-ს

სტუდენტის

სტატუსის

უფლებები და ვალდებულებები

განსაზღვრულია

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 43-44-ე მუხლებით, ბსუ-ს
წესდების 66-ე მუხლით და სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებით.
,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 43-ე მუხლის თანახმად,
სტუდენტს უფლება აქვს:
➢ მიიღოს ხარისხიანი განათლება;
➢ მონაწილეობა მიიღოს მეცნიერულ კვლევაში;
➢ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით, შინაგანაწესითა და
დებულებებით დადგენილი წესით თანაბარ პირობებში ისარგებლოს უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური, საბიბლიოთეკო,
საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით;
➢ საყოველთაო, პირდაპირი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული
კენჭისყრით აირჩიოს წარმომადგენელი და არჩეულ იქნეს სტუდენტურ
თვითმმართველობაში, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის მართვის ორგანოებში უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდების შესაბამისად;
➢ თავისუფლად დააფუძნოს ან/და გაერთიანდეს სტუდენტურ ორგანიზაციებში
თავისი ინტერესების შესაბამისად;
➢ თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ
იდეათა გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობისას;
➢ საქართველოს კანონმდებლობითა და მიმღები უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული წესით სწავლების მეორე წლიდან
გადავიდეს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. სახელმწიფო
დაფინანსების გადატანის წესს განსაზღვრავს მინისტრი;
➢ მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით გადავიდეს სხვა უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მაგისტრატურის
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე;
➢ საქართველოს კანონმდებლობისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
წესდების
შესაბამისად
სახელმწიფოსგან,
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებისგან ან სხვა წყაროებიდან მიიღოს სტიპენდია, ფინანსური ან
მატერიალური დახმარება, სხვა სახის შეღავათები;
➢ აირჩიოს საგანმანათლებლო პროგრამა;
➢ მონაწილეობა
მიიღოს
ინდივიდუალური
საგანმანათლებლო
პროგრამის
შემუშავებაში;
➢ პერიოდულად მოახდინოს აკადემიური პერსონალის მუშაობის შეფასება;
➢ განახორციელოს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით და
საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილება.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის ქმნის შესაბამის
პირობებს მათი სრულფასოვანი განათლებისათვის აუცილებელი პირობების შესაქმნელად,
გარემო (ბსუ-ს სტრუქტურული
კერძოდ, შექმნილია შესაბამისი ადაპტირებული
ერთეულები, ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახური, პირველადი
სამედიცინო დახმარების პუნქტი და ბსუ-ს შესაბამისი დასაქმებულები უზრუნველყოფენ
საუნივერსიტეტო სივრცეში მათი ადაპტირების ღონისძიებებს). გარდა ამისა მოქმედებს
სპეციალური
სოციალური
პროგრამა,
რომელშიც
მონაწილე სტუდენტი
თავისუფლდება ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდისაგან (საფუძველი - წინამდებარე
გზამკვლევის დანართი N8).
სტუდენტის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით

ბსუ - ს

სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი ბსუს სტუდენტებს ყოველდღიურად უწევს კონსულტაციებს.

სტუდენტი ვალდებულია ბსუ-ს დადგენილი პროგრამის მიხედვით ისწავლოს ყველა ის
საგანი, რომელიც საკუთარი სურვილით აირჩია და რომლის სწავლება სავალდებულოა,
დაიცვას ბსუ-ს წესდება და შინაგანაწესი.
სტუდენტი ვალდებულია:
ა) შეასრულოს შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნები და ამ მიზნით, ბსუს სამართლებრივი აქტებით დადგენილ ვადაში გაიაროს აკადემიური რეგისტრაცია
(დაარეგისტრიროს სასწავლო კურსები/კომპონენტები) და შეასრულოს სასწავლო კურსების
სილაბუსებით გათვალისწინებული სამუშაო;
ბ) ბსუ-ს სამართლებრივი აქტებით დადგენილ ვადაში გადაიხადოს სწავლის საფასური
(გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია);
გ) სისტემატიურად ისარგებლოს ,,სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ
სისტემით“/,,სტუდენტური პორტალით“, რომლის საშუალებით მიეწოდება ინფორმაცია
სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების
გამოცემის თაობაზე;
დ) უნივერსიტეტთან კომუნიკაციისათვის (ინფორმაციის, ცნობების მიღება) ისარგებლოს
სტუდენტური პორტალით და პირადი მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში
წარმოადგინოს წერილობითი განცხადება სტუდენტურ პორტალზე/ელექტრონულ
სისტემაში, მის პირად პროფილში, პირად საქმეში ასახვისა და შესაბამისი სამართლებრივი
აქტების გამოცემის მიზნით;
ე) გაეცნოს უნივერსიტეტში გამოცემულ სამართლებრივ აქტებს (აისახება ,,სტუდენტის
გზამკვლევში“/ განთავსდება შესაბამისი ფაკულტეტის საინფორმაციო დაფაზე/სასწავლო
პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში/სტუდენტურ პორტალზე/ კანცელარიასთან
არსებულ საინფორმაციო დაფაზე/ბსუ-ს ვებ-გვერდზე (www.bsu.edu.ge.) ან/და
უნივერსიტეტის გაზეთში ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“);
ვ) სარგებლობისას გაუფრთხილდეს ბსუ-ს საბიბლიოთეკო და მატერიალურ-ტექნიკურ
რესურსებს, ჯეროვნად შეასრულოს მასთან დადებული ხელშეკრულებით, უნივერსიტეტის
აქტებითა და მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებები;

