X V III თავი

სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა,
კარიერული განვითარება და ს ხვა სტუდენტური სერვისები
ბსუ-ს სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი
პროექტების

განხორციელების,

მათ ი

ინტერესების დაცვას,

კარიერული

განვითარების

მომსახურებას უზრუნველყოფს სტუდენტთა კარიერული

სტუდენტური

ხელშეწყობასა

განვითარების, კულტურისა

და
და

სპორტის სამსახური.
ამ სამსახურის ფუნქციებია:
ა)

უნივერსიტეტის

სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა, ასევე

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკონსულტაციო მომსახურება;
ბ) საუნივერსიტეტო აქტივობების განხორციელებისათვის სტუდენტთა მხ არდაჭერა, ამმიზნით
სხვადასხვა სოციალური პროექტების მომზადება და განხორციელებისათვის ხელშეწყობა;
გ) უნივერსიტეტის ს ასწავლო, სამეცნიერო, კულტურული, სპორტული საქმიანობის
ორგანიზება

პოპულარიზაცია,

და განხორციელებისათვის

ინტელექტუალური/სამეცნიერო/შემეცნებითი ხასიათის

ხელშეწყობა (საუნივერსიტეტო

და საქველმოქმედო სახის შემოქ-

მედებითი სტუდენტური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
დ) საუნივერსიტეტო სპორტული გუნდების, მუსიკალური ანსამბლებისა და შემოქმედებითი
ჯგუფების შექმნის შესახებ სტუდენტთა ინიციატივების წარმოდგენა, მათი რეალიზაციისათვის
ხელშეწყობა და საქმიანობის კოორდინაცია;
ე)

საუნივერსიტეტო

ს პორტის

განვითარება,

სპორტის

პოპულარიზაცია,

სპორტული

ღონისძიებების/უნივერსიადების
ორგანიზება,
ნიჭიერი
სტუდენტების
გამოვლენა,
უნივერსიტეტის სახელით რეგიონალურ და რესპუბლიკურ უნივერსიადებში და სტუდენტურ
დღეებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობა;
ვ) უნივერსიტეტის სტუდენტების ჰარმონიული განვითარებისა და სახელოვნებო სივრცეში მათი
მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი შემოქმედებითი კონტაქტების დამყარება და
უნივერსიტეტის სტუდენტების შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმაზე ზრუნვა, მათი ნიჭისა და
სურვილის შესაბამისად;
ზ)

საგანმანთლებლო

პროგრამების

შ ესახებ

გაცნობა;
თ) სტუდენტების

სფეროში

ინფორმაციის

ხელშეწყობა

განვითარებაში, მათი

მ იმდინარე

სხვადასხვა

მოპოვება

კონკურსების,

და უნივერსიტეტის

დასაქმებისათვის

აუცილებელი

ინფორმირება შრომის ბაზრის

პროექტების

და

სტუდენტებისათვის

ზოგადი უნარ-ჩვევების

დინამიკასა

და

პერსპექტივებზე,

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება,
დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა მათი სასწავლო პროცესთან დაახლოებისა და
სამომავლოდ,

საგანმანთლებლო

პროგრამების

განხორციელებაში

ჩართულობის

უზრუნველსაყოფად;
ი) სტუდენტების დახმარება საკუთარი განათლებისა და კარიერის სწორად წარმართვაში და
დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში;

კ) შრომის ბაზრისა და დასაქმების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან (სახელმწიფო,
არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან) თანამშრომლობა და ინფორმაციის
გაცვლა სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით;
ლ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა საუნივერსიტეტო
ცხოვრებაში მ ათი ინტეგრირების მიზნით და შესაბამისი წინადადებების უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციისათვის წარდგენა;
მ) სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ადმინისტრირება;
ნ) სტუდენტური პორტალის (www.portal.bsu.edu.ge) ადმინისტრირება და მართვა;
ო) საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის აქტებით განსაზღვრული სხვა
ფუნქციები;

სტ უდენტური ინიციატივები და პროექტები
სტუდენტური

ინიციატივებისა

და

პროექტების

წარმოდგენისა

და

საუნივერსიტეტო

გადაწყვეტილების მიღება რეგულირდება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესის
დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი
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N02

გადაწყვეტილებით (დანართი 17)

პროექტების გამოვლენის, განხილვისა და დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
მიზნით, რექტორის ინდივიდუალური ბრძანებით მტკიცდება საკონკურსო კომისია, არანაკლებ 5
(ხუთი) წევრის შემადგენლობით, პროექტების განაცხადის და შეფასების ფორმები.
სტუდენტური პროექტი შეიძლება იყოს:
ა) სამეცნიერო პროექტი - პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებული
კვლევითი სახის პროექტი;
ბ) საგანმანათლებლო პროექტი - არაფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებული შემეცნებითი
სახის პროექტი;
გ) კულტურულ-შემოქმედებითი პროექტი - სახელოვნებო და შემოქმედებითი სახის პროექტი;
დ) სპორტული პროექტი - ოლიმპიური თამაშობებიდან ნებისმიერი სახეობის პროექტი სტუდენტებში მასობრივი სპორტის წახალისებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების
მიზნით.
საკონკურსო კომისია საპროექტო განაცხადების განხილვის მიზნით იკრიბება რექტორის ბრძანებით
განსაზღვრული ვადების შესაბამისად. კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სიითი
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. პროექტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღება სიითი
შემადგენლობის უმრავლესობით.
კომისიას ჰყავს თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი, რომელიც ყოველ სხდომაზე ადგენს ოქმს და
სხდომის ჩატარებიდან არანაკლებ 3 სამუშაო დღის ვადაში უგზავნის უნივერსიტეტის რექტორს და
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს.

საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია სტუდენტური პროექტის განხილვისას მოიწვიოს ბსუ-ს
სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგენელი ან/და შესაბამისი დარგის სპეციალისტი.
სტუდენტური პროექტი უნდა იყოს ბსუ-ს მისიის, სტრატეგიული გეგმისა და სამოქმედო გეგმის
შესაბამისი სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, კულტურულ- შემოქმედებითი და სპორტული
საქმიანობის ხელშემწყობი.
პროექტების დაფინანსების გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება ბსუ-ს ბიუჯეტში
სტუდენტთა თავისუფალი პროექტებისთვის გათვალისწინებული საორიენტაციო ხარჯები
შემდეგი პრიორიტეტული თანმიმდევრობით:
1) სამეცნიერო პროექტები;
2) საგანმანათლებლო პროექტები;
3) კულტურულ- შემოქმედებითი პროექტები და
4) სპორტული პროექტები.
გამარჯვებული სტუდენტური პროექტების განსახორციელებლად საჭირო (აუცილებელი)
ფინანსური და მატერიალური რესურსების ხარჯვაზე და გამოყენებაზე, ბსუ-ს ბიუჯეტის
ფარგლებში, საკონკურსო კომისიის წარდგინების საფუძველზე გადაწყვეტილებას იღებს ბსუ-ს
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.
ბსუ-ს ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებების საჯაროობას
(გაცნობას დაინტერესებულ პირთათვის).
სტუდენტური პროექტების რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად, სტუდენტურ პორტალზე Portal.bsu.edu.ge-ზე
პროექტის რეგისტრაციისთვის პორტალზე უნდა აიტვირთოს შემდეგი სახის დოკუმენტები:
ა) საპროექტო განაცხადი;
ბ) სარეკომენდაციო წერილი (გაწეული რეკომენდაცია უნდა იყოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე
პირის მიერ და მასში უნდა იყოს ასახული პროექტის მნიშვნელობა შესაბამისი
დარგისთვის/მიმართულებისთვის);
გ) სტუდენტ(ებ)ის ავტობიოგრაფია (CV);
დ) ცნობა აქტიური სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
ე) საინიციატივო ჯგუფის/კლუბის/ ან/და სხვა სახის გაერთიანების სახელით წარმოდგენილი
პროექტის შემთხვევაში პასუხისმგებელმა პირმა (შემდგომში ხელმძღვანელმა) აგრეთვე უნდა
წარმოადგინოს ინფორმაცია ამ გაერთიანების ძირითადი მიზნების შესახებ და აგრეთვე ამ
გაერთიანების

მიერ

განხორციელებული

პროექტების

ჩამონათვალი

(ასეთის

არსებობის

შემთხვევაში).
სტუდენტურ პორტალზე წარმოდგენილი პროექტების კომისიისათვის წარდგენას უზრუნველყოფს
სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის სამსახური.
წარმოდგენილ სტუდენტურ პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილების
მიღების შესახებ ეცნობება პროექტის ხელმძღვანელ/პასუხისმგებელ პირს, მის მითითებული

მობილურის ნომერზე ან/და ელექტრონულ ფოსტაზე, კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებიდან
მომდევნო 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
პროექტის ხელმძღვანელი/პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ბსუ-ს საკონკურსო კომისიის ან/და
ადმინისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოადგინოს დამატებითი/დაზუსტებული
დოკუმენტაცია ან/და პროექტი, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს პროექტის ზეპირი ან/და
ვიზუალური პრეზენტაცია.
სტუდენტური პროექტის დასრულების შემდეგ, არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის ვადაში, პროექტის
ხელმძღვანელი/პასუხისმგებელი

პირი

ვალდებულია

რექტორისა

და

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის სახელზე ბსუ-ს კანცელარიაში წარმოადგინოს პროგრამული და ფინანსური
ანგარიში, როგორც ფიზიკურად, ასევე ელექტრონულად (CD დისკზე ჩაწერილი).

ბსუ-ს ანსამბლების (ცეკვის, სიმღერის), შემოქმედებითი ჯგუფების და ს პორტული
გუნდების შექმნა
რეგულირდება ,,ბსუ-ს ანსამბლების (ცეკვის, სიმღერის), შემოქმედებითი ჯგუფების და
სპორტული გუნდების შექმნისა და მათი საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 13 ივლისის N05 გადაწყვეტილებით (დანართი 18)
ბსუ-ს ანსამბლები (ცეკვის, სიმღერის), შემოქმედებითი ჯგუფები და სპორტულ გუნდები
იქმნება (შემადგენლობა მტკიცდება) ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით, ბსუ-ს
დამხმარე სტრუქტურული ერთეულის - სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა
და სპორტის სამსახურის

სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე. სამსახურის უფროსი ბსუ-ს

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს:
ა) ანსამბლში/ჯგუფში/გუნდში ჩარიცხვის მსურველის განცხადებას და ხელმოწერილ
ხელშეკრულებას (არასრუწლოვანი მსურველის შემთხვევაში განცხადებას და ხელშეკრულებას
ხელს აწერს ასევე კანონიერი წარმომადგენელი);
ბ) სპორტული

გუნდების, მუსიკალური

ანსამბლებისა და

შემოქმედებითი ჯგუფების

საქმიანობის წარმართვის მიზნით შესაბამისი პერსონალის მოწვევისა და მათი ფუნქციების
აღწერილობის თაობაზე (ფუტსალის მწვრთნელი, კრივის მწვრთნელი, რაგბის მწვრთნელი,
მანსანკანის სცენარისტის მოწვევა და სხვა) წინადადებებს;
გ)

სპორტული

გუნდების, მუსიკალური

ანსამბლებისა და

შემოქმედებითი ჯგუფების

მონაწილეობით გასამართი ღონისძიებების დაფინანსების საჭიროების თაობაზე წინადადებებს;
სპორტული გუნდების, მუსიკალური
საქმიანობის

დაფინანსება

ანსამბლებისა და შემოქმედებითი ჯგუფების

ხორციელდება

უნივერსიტეტის

ბიუჯეტიდან,

მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად გამოცემული ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანების
საფუძველზე.

ბსუ-ს სტუდენტების სხვადასხვა ღონისძიებაში (საგანმანათლებლო,
ს ამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული ან კულტურული) მონაწილეობის დაფინანსება

ბსუ-ს სტუდენტების სხვადასხვა ღონისძიებაში (საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული ან კულტურული) მონაწილეობის წახალისების მიზნით ბსუ-ს
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით (25.04.2017 N5) დაწესებულია თითოეული სტუდენტისათვის ერთჯერადი წამახალისებელი ფულადი ჯილდო ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის:
ა) ე რთი დ ღ ისათვის ა რაუმეტეს 30 ლა რისა - ქალაქგარეთ (ბათუმიდან 30 კმ-ზე მეტ
მანძილზე) გასამართი ღონისძიებისათვის;
ბ) ე რთი

დღ ისათვის

არაუმეტეს

100

ლა რისა

-

უცხო

ქვეყანაში

გასამართი

ღონისძიებისათვის.
სტაჟირება ბსუ-ში
რეგულირდება ,,ბსუ-ში სტაჟირების გავლის
წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2013 წლის 29 მარტის N02 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული
წესის (წინამდებარე გზამკვლევის დანართი 1 3) და „საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების
გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის
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ივნისის

N410 დადგენილებით (წინამდებარე

გზამკვლევის დანართი 14).
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და
სპეციალისტებს

სრულყოფის უზრუნველსაყოფად

უქმნის დამოუკიდებელი

ბსუ ახალგაზრდა

მუშაობისა და შემოქმედებითი

ინიციატივის

გამოვლენისათვის საჭირო პირობებს.
მოთხოვნას სტაჟიორთა რაოდენობის თაობაზე ბსუ-ს ადმინისტრაციას წარუდგენენ ბსუ-ს
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები, საჭიროების მიხედვით. სტაჟიორთა შერჩევა
ხდება კონკურსის წესით, რომელსაც ატარებს დამსაქმებლის (რექტორის/ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის) მიერ შექმნილი სტაჟირების კომისია. დამსაქმებელი უფლებამოსილია მიიღოს
გადაწყვეტილება პირის კონკურსის გარეშე სტაჟიორად დანიშვნის თაობაზე.
კონკურსი ტარდება გასაუბრების ან/და ტესტირების ფორმით. კონკურსის ფორმას ყოველ
კონკრეტულ შემთხვევაში კომისიის წარდგინებით ადგენს დამსაქმებელი, რაც აღინიშნება
კონკურსის ჩატარების შესახებ განცხადებაში.
სტაჟიორად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს იმ სტრუქტურულ ერთეულში
საქმიანობისათვის დადგენილი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების შესაბამისი უმაღლესი
განათლება (არის ბსუ-ს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებული ან ბსუ-ს მაგისტრანტი), სადაც

პირმა უნდა გაიაროს სტაჟირება, ან ბაკალავრიატის შესაბამისი სპეციალობის არანაკლებ მე-3
კურსის (სასწავლო წლის) სტუდენტი.
სტაჟიორი ვალდებულია:
ა) სტაჟიორად დანიშვნიდან არაუგვიანეს ორი კვირისა საფუძვლიანად გაეცნოს დაწესებულების
საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობას;
ბ) უფლებამოსილების განხორციელებისას განუხრელად იხელმძღვანელოს დაწესებულების
საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობით;
გ) დადგენილ ვადებში შეასრულოს ყველა კანონიერი დავალება, რომელიც მას დაეკისრება
ხელმძღვანელის მიერ;
დ) იქონიოს კონტაქტი იმ დაწესებულების პერსონალთან, სადაც გადის სტაჟირებას;
ე) შეასრულოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები.

სტაჟირების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) პირადი განცხადება.
ბ) ამ წესის დადგენილი სხვა შესაბამისი ნორმების დარღვევა;
გ) არასაპატიო

მიზეზით

5

დღის განმავლობაში

სტაჟიორის შესაბამის ქვედანაყოფში

გამოუცხადებლობა;
დ) სტაჟიორის ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნა.

სტაჟირების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს დამსაქმებელი საკუთარი ინიციატივით
ან სტაჟიორის ხელმძღვანელის ან მისი ზემდგომი უფროსის წინადადების საფუძველზე.
ბსუ-ში შესაძლებელია აგრეთვე სტაჟირების გ ავლა ,, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის”
ფარგლებში.
აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული სტაჟირების გავლის წესი და
პირობები განსაზღვრულია ,,საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების
შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18
ივნისის N410 დადგენილებით.
სტაჟირების

სახელმწიფო

პროგრამა

მიზნად

ისახავს,

სტუდენტთა

და

კურსდამთავრებულთათვის ისეთი პროფესიული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენას, რაც აუცილებელია საჯარო მოხელისათვის.
პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, სტაჟირება ატარებს ერთჯერად ხასიათის, რათა მეტმა
სტუდენტმა/კურსდამთავრებულმა მიიღოს საკუთარი საგანმანათლებლო პროფილის შესაბამისი
პრაქტიკული გამოცდილება.
იმისათვის, რომ გაიაროთ სტაჟირება, უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს:
1. იყოთ საქართველოს მოქალაქე;

2. სწავლობდეთ სამივე
საფეხურის
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელ უნივერსიტეტში, იყოთ ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი
კურსის სტუდენტი, მაგისტრანტის

ან დოქტორანტის

სტატუსის მქონე პირი და უნდა

გამოირჩეოდეთ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, რაც დასტურდება GPA- თ (მინიმუმ 3.0 შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში GPA-ს გამოთვლის წესის არსებობის შემთხვევაში) ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო
არითმეტიკულით (მინიმუმ (B) ძალიან კარგი 81-90%);
სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა აქვთ, აგრეთვე, იმ კურსდამთავრებულებსაც, რომლებიც
აკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნული მაღალი აკადემიური მოსწრების მოთხოვნებს და მათი სწავლის
დასრულებიდან გასული არ არის ორ წელზე მეტი.
სტაჟირების ს ახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბსუ-ში სტაჟირების გასავლელად

უნდა

დარეგისტრირდეთ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ -გვერდზე
(stajireba.gov.ge).

ბსუ-ს ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 25 თებერვლის N01 -11/16 ბრძანებით
დამტკიცებულია ბსუ-ს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი ( წინამდებარე გზამკვლევის
დანართი 11). ბსუ-ს ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკას ბსუ-ს ვებგვერდზე აქვს შესაბამისი ველი.
ბიბლიოთეკა ემსახურება ბსუ-ს სტუდენტებს, პერსონალს, ბსუ-ს სტუმრებს სხვადასხვა
დაწესებულებებიდან, ასევე საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, საბიბლიოთეკო რესურსებით
სარგებლობის სხვადასხვა უფლებით.
ბსუ-ს საბიბლიოთეკო რესურსებს შეადგენს საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი სამკითხველო და
კომპიუტერული დარბაზები, წიგნადი ფონდი, საბიბლიოთეკო კოლექციები, ელექტრონული
ბიბლიოთეკა

(ელექტრონული

წიგნები

და

პერიოდული

გამოცემები,

აუდიო

და

ვიდეოჩანაწერები; ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები), ბსუ-ს სამკითხველო დარბაზში
სათანადო წიგნადი ფონდით სარგებლობის უფლება აქვს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს,
ბსუ-ს სტუდენტს, ასევე სტუმარს.
ბსუ-ს ბიბლიოთეკაში აბონემენტით მომსახურებით დაინტერესებულმა პირებმა ბიბლიოთეკის
შესაბამის განყოფილებაში უნდა გაიარონ რეგისტრაცია, რისთვისაც უნდა წარმოადგინონ
შემდეგი დოკუმენტები:
ა) პირადობის მოწმობა;
ბ) ბსუ-ში ჩარიცხვის (ან ჩარიცხვის უფლების ქონის) დამადასტურებელი დოკუმენტი/ცნობა
სამუშაო ადგილიდან (ხელშეკრულების ვადის მითითებით);
გ) ერთი ფოტოსურათი ზომით 3X4.
რეგისტრირებულ მომხმარებელს ენიჭება

საიდენტიფიკაციო

კოდი

და

იქმნება

ბსუ-ს

ბიბლიოთეკის მომხმარებლის ბარათი.
მომხმარებელი ვალდებულია რეგისტრაციის დროს მიაწოდოს ბიბლიოთეკას მონაცემები

საცხოვრებელი მისამართის, ტელეფონის ნომრის, ელექტრონული ფოსტის მისამართის შესახებ.
რეგისტრაციისას ბიბლიოთეკის მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს ბიბლიოთეკით
სარგებლობის წესს, რასაც ადასტურებს მომხმარებლის ბარათზე ხელმოწერით.
ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღიურად, შემდეგი განრიგით:
ა) ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით,

9 საათიდან 20 საათამდე, შაბათს - 9 საათიდან 17

საათამდე - ყველა სამკითხველო დარბაზი, აბონემენტზე მომსახურება;
ბ) კვირას 10 საათიდან 15 საათამდე - მხოლოდ დიდი სამკითხველო დარბაზი (ქ. ბათუმი,
რუსთაველის ქ. N32/ნინოშვილის ქ. N35, მე-3 სართული);
გ) ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 9 საათიდან 18 საათამდე -კომპიუტერული დარბაზები (ქ.
ბათუმი, რუსთაველის ქ. N32/ნინოშვილის ქ. N35, N51 და N400 აუდიტორიები);
ბსუ-ს ბიბლიოთეკაში შემავალი ყველა სხვა ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის
გარდა, 9 საათიდან 18 საათამდე, შესვენება – 13 საათიდან 14 საათამდე.

ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობა
ბსუ-ს

სტუდენტური

თვითმმართველობის

საქმიანობა

რეგულირდება

დებულებით

(წინამდებარე გზამკვლევის

დანართი 15) და ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის
საარჩევნო დებულებით (წინამდებარე გზამკვლევის დანართი 16). თვითმმართველობას ბსუ-ს
ვებგვერდზე აქვს შესაბამისი ველი. ბოლოს სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ბსუში ჩატარდა 2017 წლის ივნისში.
უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტუდენტთა
უმაღლეს

წარმომადგენლობით

თვითმმართველობის

ორგანოს -

ერთიანობას,

ფაკულტეტებიდან

რომელიც

საქმიანობას

არჩეული სტუდენტური
წარმართავს ,,უმაღლესი

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, ბსუ-ს წესდებისა და შესაბამისი დებულების
მიხედვით.
ფაკულტეტის საბჭო შედგება ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ყველა წევრისაგან და
ფაკულტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლებისაგან, რომელთა რაოდენობა არ
შეიძლება იყოს საბჭოს შემადგენლობის ¼ -ზე ნაკლები.
სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 2 (ორი)
წლით.
ბსუ-ს ფაკულტეტებზე ასარჩევი ფაკულტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობის
წევრების
რაოდენობა არ უნდა იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის 1/3-ზე ნაკლები. ზუსტ
რაოდენობას, არჩევნებამდე არანაკლებ ერთი თვით ადრე განსაზღვრავს თვითმართველობის
პრეზიდენტი.
ფაკულტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობის და

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი ხდება

არჩევნებში მონაწილე საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი.

არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები თუკი მოიპოვებენ თანაბარი რაოდენობის ხმებს, ყველა
მათგანი გახდება ფაკულტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობის წევრი.
სტუდენტს ავტომატურად უწყდება თვითმმართველობის წევრის სტატუსი:
ა)ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემდეგ (საგანმანთლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვა,
პირადი განცხადება და სხვა);
ბ)6 თვეზე მეტი ვადით შესაბამისი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის
სტატუსის შეჩერებისას ან გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში უცხო ქვეყანაში სასწავლებლად
წასვლა;
გ) ბსუ-ს ერთი ფაკულტეტიდან სხვა ფაკულტეტზე გადასვლის (მობილობის) შემთხვევაში.
თვითმმართველობის არჩევნები ცხადდება თვითმმართველობის პრეზიდენტის განკარგულებით,
თვითმმართველობის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვისა,
ასევე შესაბამისი ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მოთხოვნის საფუძველზე ამ ფაკულტეტის
სტუდენტური თვითმმართველობის

წევრთა კანონით დადგენილი რაოდენობის შევსების

საჭიროების შემთხვევაში, ასეთი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვისა.
ფაკულტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებში მონაწილეობის
უფლება
აქვს
ბსუ-ს ნებისმიერ სტუდენტს (ამომრჩეველი) ბსუ-ს ბაკალვრიატის,
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურიდან, გარდა სტატუსშეჩერებული პირებისა.
არჩევნებში კანდიდატად შეიძლება დარეგისტრირდეს
ბაკალავრიატის

აქტიური სტატუსის მქონე ბსუ-ს

პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7 სემესტრის სტუდენტი ან

მაგისტრატურის პირველი, მე-2 სემესტრის ან მე-3 სემესტრის სტუდენტი.

პირველადი სამედიცინო დახმარება
,,ბსუ-ს ტერიტორიაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღების ინსტრუქციის დამტკიცების
შესახებ“ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 02 დეკემბრის N01-11/79 ბრძანების
დანართი 12) თანახმად, ბსუ-ში პირველადი სამედიცინო
დახმარების მიღების უზრუნველსაყოფად მოქმედებს სამედიცინო დახმარების კაბინეტი,
რომელიც განთავსებულია ბსუ-ს იურიდიულ მისამართზე (ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის
(წინამდებარე

გზამკვლევის

N35/32), მე-2 კორპუსის (რუსთაველზე მდებარე) პირველ სართულზე, ოთახი N100. კაბინეტს აქვს
ბუნებრივი და ხელოვნური განათება, ნიავდება ბუნებრივი წესით და მუდმივად მარაგდება ცივი
და ცხელი წყლით. კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის
საჭირო ინვენტარით (შესაბამისი მედიკამენტებით აღჭურვილი ,,გადაუდებელი დახმარების
ჩანთა“,

წნევის

აპარატი,

თერმომეტრი,

გლუკომეტრი

-

შაქრის

საზომი,

დეფიბრილატორი).
უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ინსტრუქციით გათვალისწინებული შემთხვევის (მათ შორის
უბედური შემთხვევის) დადგომისთანავე ნებისმიერმა პირმა უნდა შეასრულოს შემდეგი
მოქმედებები:
ა) დროულად მიმართოს პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევაზე პასუხისმგებელ პირს ამ
მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ ადგილზე ან/და დარეკოს (კომუნიკაციის საშუალებების
შესახებ მიეთითება საინფორმაციო დაფებზე და განთავსდება ბსუ-ს ვებგვერდზე);

ბ) შეატყობინოს ბსუ-ს დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურს (კომუნიკაციის საშუალებების
შესახებ მიეთითება საინფორმაციო დაფებზე და განთავსდება ბსუ-ს ვებგვერდზე);
გ) არ გადაადგილოს დაზარალებული ექიმის მოსვლამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა იქ
დარჩენა სახიფათოა;
დ) აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიძახოს სასწრაფო სამედიცინო ან/და სახანძრო სამსახური
(დარეკვა 112 -ზე) ან/და სხვა შესაბამისი სამსახური.

სამედიცინო კაბინეტს ემსახურება სამედიცინო განათლების მქონე პირი (შემდეგში ,,ექიმითერაპევტი), რომელიც პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის.

უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით სარგებლობა
უნივერსიტეტის სტუდენტი/მსმენელი სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის განსახორციელებლად
სარგებლობს უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით.
ბ სუ-ს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა ხელმისაწვდომია ბსუ-ს პერსონალისა და
სტუდენტებისათვის:
კომპიუტერული ტექნიკა, რომლებიც ჩართულია ინტერნეტში:
ა) ე.წ. ,,კომპიუტერულ კლასებში“ - სააუდიტორიო მეცადინეობების პერიოდში (საათებში);
ბ) დერეფნებში და ბიბლიოთეკაში განთავსებულ კომპიუტერებზე - ნებისმიერ დროს;
გ) სამუშაო ოთახებში განთავსებულ ტექნიკაზე - შესაბამის პერსონალს;
უკაბელო ინტერნეტი - ნებისმიერ დროს (არის თავისუფალი, პაროლის გარეშე);
პროექტორები - სააუდიტორიო მეცადინეობების პერიოდში (საათებში), ასევე ნებისმიერ დროს,
საჭიროების შემთხვევაში;
ქ სეროქსის აპარატები - ბსუ-ს სამუშაო საათებში.

უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი
საერთო საცხოვრებელი არის ბსუ-ს კანონიერ სარგებლობაში არსებული ფართის ის ნაწილი,
რომლის
სარგებლობის
ადმინისტრირება
ხორციელდება ბსუ-ს ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის 2019 წლის 25 ივლისის N01-10/95 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
აღნიშნული წესი განსაზღვრავს სარგებლობის პირობებს და ადმინისტრირების ღონისძიებებს.

საერთო საცხოვრებლით შეიძლება შესაბამისი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ
ისარგებლოს (სასყიდლიანი სარგებლობა) :
ა) ბსუ-ს სტუდენტმა;
ბ) ბსუ-ს მსმენელმა (ტრენინგის/კურსის);

ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად ბსუ-ს სტუდენტი
რეგისტრაციას გაივლის ბსუ-ს სტუდენტური პორტალის მეშვეობით.
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის საფასური და შეღავათები განსაზღვრულია ბსუ-ს
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 25 ივლისის N01-10/97 ბრძანებით.

