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სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტის დაგეგმვისა და სტუდენტთა 

ჩარიცხვის წესი 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტის დაგეგმისა და სტუდენტთა ჩარიცხვის წესი (შემდგომში - 

წესი) განსაზღვრავს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (შემდგომში - უნივერსიტეტი) 

სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტის დაგეგმვის კრიტერიუმებს, ერთიანი ეროვნული 

გამოცდებითა და გამოცდების გარეშე სტუდენთა ჩარიცხვის პროცედურებს, სამაგისტრო და 

სადოქტორო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვისა და მობილობის პროცედურებს. 

 

თავი I 

სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმები 

 

მუხლი 2. სტუდენტთა საერთო რაოდენობის განსაზღვრის მექანიზმები 

1. სტუდენტთა საერთო რაოდენობის განსაზღვრა გულისხმობს უნივერსიტეტისთვის 

სტუდენტთა მაქსიმალური ტევადობის განსაზღვრას, რომლის ფარგლებშიც უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფს თითოეული სტუდენტისთვის ხარისხიანი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას და რომლის ფარგლებშიც უფლებამოსილია გამოაცხადოს კონკრეტულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა. 

2. სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განმსაზღვრელი მეთოდოლოგია მოიცავს 

ოთხ ძირითად ასპექტს: 

ა) უნივერსიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული სასწავლო და დამხმარე 

ფართის საერთო რაოდენობა; 

ბ) აკადემიური პერსონალის რაოდენობა; 

გ) ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის რაოდენობა; 

დ) აუდიტორიებში დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა. (01-162, 16.11.2018) 

3. აღნიშნული წესის თანახმად, ერთ ცვლაში სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა არ 

უნდა აღემატებოდეს საერთო ფართის (სასწავლო და დამხმარე ფართის ერთობლიობა) 

მეოთხედს. ერთ სტუდენტზე, ერთ ცვლაში  სწავლებისთვის განისაზღვრება მინიმუმ 4 მ2., 

შესაბამისად, ორ ცვლაში მუშაობის შემთხვევაში, ერთ სტუდენტზე უნდა მოდიოდეს მინიმუმ 

2 მ2. ; (01-162, 16.11.2018) 

4. აკადემიური პერსონალის შეფარდება სტუდენტთა რაოდენობასთან განისაზღვრება 

შემდეგნაირად: 

 ერთი ასისტენტი -  20 სტუდენტი; 

 ერთი ასისტენტ პროფესორი - 30 სტუდენტი; 

 ერთი ასოცირებულ პროფესორი - 40 სტუდენტი; 

 ერთი პროფესორი - 50 სტუდენტი; (01-162, 16.11.2018) 

5. ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფარდება სტუდენტთა რაოდენობასთან 

განისაზღვრება ერთი ასთან. (01-162, 16.11.2018) 

6. სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა ≤ აუდიტორიებში დასაჯდომი ადგილების 

რაოდენობის ნამრავლი ორზე - სასწავლო ცვლების რაოდენობაზე. (01-162, 16.11.2018) 

7. ამ მუხლის მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული ფორმულის მიხედვით ცალ-

ცალკე ხდება ოთხივე ასპექტით გათვალისწინებული ლიმიტების დაანგარიშება და 

სტუდენტთა კონტიგენტის შესაძლო ზღვრულ რაოდენობად განისაზღვრება მიღებულ 

შედეგებს შორის უმცირესი. (01-162, 16.11.2018) 
 



მუხლი 3. საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრა 

1. ყოველი სასწავლო წლისთვის უნვერსიტეტი ახორციელებს ეროვნული გამოცდებით მისაღები 

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვას საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით, ხოლო 

ყოველსემესტრულად - მობილობითა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე 

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვას.  

2. სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტის დაგეგმვა ხდება სტუდენტთა ზღვრული კონტინგენტის 

ფარგლებში. 

3. უნივერსიტეტში განსაზღვრული სტუდენტთა კონტიგენტის სამიზნე ნიშნულები მოიცავს 

თითოეულ საფეხურზე ან უცხოენოვან პროგრამაზე სტუდენტების მაქსიმალურ ტევადობას და 

გულისხმობს შემდეგ მონაცემებს: 

ა) ქართულენოვან საბაკალავრო და ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სტუდენტთა კონტიგენტი არაუმეტეს 2 000 სტუდენტისა; 

ბ) ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა კონტიგენტი არაუმეტეს 

2 000 სტუდენტისა; 

გ) ქართულენოვან სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა 

კონტიგენტი არაუმეტეს 700 სტუდენტისა. 

4. საბაკალავრო/ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე მისაღებ სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვისას, თავისუფალი ადგილების 

დასადგენად, გამოიყენება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

რეგულაციები, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტთა ზღვრულ რაოდენობას და 

დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობას. 

5. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით მისაღებ სტუდენტთა კონტინგენტის 

დაგეგმვა ხდება შემდეგი მონაცემების გათვალისწინებით: 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამაზე წინა წლების ჩარიცხვის სტატისტიკა და კონკრეტული 

პროგრამის მოთხოვნის დინამიკა საქართველოში;  

ბ) ქვეყნის ისტორიული და ეკონომიკური პრიორიტეტები; 

გ) საგანმანათლებლო პროგრამაზე არსებული ჯგუფების რაოდენობის გათვალისწინებით 

(მე-2 და ზემოთ კურსების ჯგუფები) ახალი ჯგუფები არ შექმნის სააუდიტორიო რესურსის 

პრობლემას. ამ მიზნით, ფაკულტეტის სარგებლობაში არსებული აუდიტორიების 

რაოდენობა არ უნდა იყოს ფაკულტეტზე ახალი და არსებული ჯგუფების ნახევარზე 

ნაკლები; 

დ) მისაღები სტუდენტების კონტიგენტის სრულად შევსების შემთხვევაში ჯგუფების 

რაოდენობა უნდა იყოს ლუწი. ამ მიზნით სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

დაგეგმვა ხდება 10-15 კაციანი ჯგუფის და მედიცინის სხვა მიმართულების 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე 20-25 კაციანი ჯგუფის, ხოლო ყველა სხვა პროგრამაზე 25-

40 კაციანი ჯგუფის; 

ე) მედიცინის ფაკულტეტზე განხორციელებად საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ლაბორატორიების, პრაქტიკული მეცადინეობის კაბინეტებისა და უნივერსიტეტის 

კონტრაქტორ კლინიკებში სტუდენტთა გამტარუნარიანობა. 

ვ) სტატისტიკური მონაცემები: 

 კონკრეტულ სპეციალობაზე იზრდება თუ მცირდება მოთხოვნა (საქართველოში); 

 კონკრეტულ სპეციალობაზე იზრდება თუ მცირდება მოთხოვნა უნივერსიტეტში; 

 პირველ პრიორიტეტად რამდენმა მიუთითა უნივერსიტეტი (წლების და 

სპეციალობების მიხედვით); 

 საქართველოში ჩარიცხული აბიტურიენტების რამდენი პროცენტი ჩაირიცხა კსუ-ში; 

 ბოლო 3 წლის მონაცემები: 

o XII კლასელების რაოდენობა;  

o რამდენმა ჩააბარა საატესტატო გამოცდა;  



o რამდენმა მოიპოვა სტუდენტის სტატუსი;  

o კსუ-ში რამდენი ჩაირიცხა; 

6. სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე მისაღებ სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის 

პროცესში მოქმედებს შემდეგი კრიტერიუმი: 

ა) შიდასაუნივერსიტეტო წესით დადგენილი აკადემიური პერსონალის მხრიდან 

სტუდენტების სამაგისტრო/სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობის შესაძლებლობა;  

ბ) კვლევისათვის უნივერსიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი რესურსი.  

 

მუხლი 4. უცხოენოვან პროგრამებზე სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა 

1. უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები სტუდენტების რაოდენობის 

განსაზღვრა ხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწიენებით: 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამაზე წინა წლების (ორი წელი) ჩარიცხვის სტატისტიკა და 

კონკრეტული პროგრამის მოთხოვნის დინამიკა; 

ბ) ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტები; 

გ) საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი უცხოენოვანი სკადემიური 

პერსონალის რაოდენობა; 

დ) ჯანდაცვის მიმართულების უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ლაბორატორიების, პრაქტიკული მეცადინეობის კაბინეტებისა და უნივერსიტეტის 

კონტრაქტორ კლინიკებში სტუდენტთა გამტარუნარიანობა; 

ე) სტატისტიკური მონაცემები მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მიერ 

გამოცემული დოკუმენტის საფუძველზე („მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი 

უცხოელი სტუდენტები საქართველოში“). 

თავი II 

სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

მუხლი 5. ზოგადი მოთხოვნები სტუდენტის სტატუსის მოპოვებისათვის 

1. უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებულ უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე 

საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ხორციელდება მხოლოდ ერთიანი ეროვნული 

გამოცდებისა ან საერთო სამაგისტრო გამოცდებით (სწავლების საფეხურის მიხედვით) 

საქართველოს მოქმედი კანონდმებლობის შესაბამისად.  

2. უნივერსიტეტში მაგისტრატურის სწავლების საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

ხორციელდება სამაგისტრო პროგრამაზე დადგენილი მიღების წინაპირობების 

გათვალისწინებითა და აღნიშნული წესის შესაბამისად შიდა საუნივერსიტეტო  

გამოცდის/გასაუბრების  ჩაბარების გზით.  

3. უნივერსიტეტში დოქტორანტურის სწავლების საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

ხორციელდება სადოქტორო პროგრამაზე დადგენილი მიღების წინაპირობების 

გათვალისწინებით, დოქტორანტურის დებულებისა და აღნიშნული წესის შესაბამისად შიდა 

საუნივერსიტეტო  გამოცდის/გასაუბრების  ჩაბარების გზით. 

   

მუხლი 6. სტუდენტის სტატუსის მოპოვება საბაკალავრო და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო  

პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე 

1. ბაკალავრიატში და ერთასფეხურიანი  სწავლების საფეხურზე  სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ 

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული 

დოკუმენტის მფლობელს პირს.  

2. უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვებისათვის ბაკალავრიატისა და 

ერთსაფეხურიანი  სწავლების საფეხურზე პირი ვალდებულია გაიაროს ერთიანი ეროვნული 

გამოცდები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი 



წესის შესაბამისად და აბიტურიენტთა ქულების რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე 

მოიპოვოს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება. 

3. უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლების მოპოვების შემდეგ აბიტურიენტი ვალდებულია, 

მიმართოს უნივერსიტეტს განცხადებით ჩარიცხვის თაობაზე უნივერსიტეტის რექტორის 

ბრძანებით დადგენილი ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში.  

4. აბიტურიენტთა ქულების რანჟირების დოკუმენტი/მინისტრის ბრძანება არის უნივერსიტეტის 

სამართლებრივი აქტის - უნივერსიტეტის საბაკალავრო/ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ რექტორის ბრძანების გამოცემის საფუძველი. 

5. უნივერსიტეტის რექტორის ერთიანი სამართლებრივი აქტი სტუდენტების ჩარიცხვის თაობაზე 

გამოიცემა არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა და გამოცემიდან 2 კვირის ვადაში იგზავნება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. 

6. აბიტურიენტი, რომელიც პირველ ოქტომბრამდე არ მიმართავს უნივერსიტეტს 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, არ წარმოადგენს სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელ საგანმანათლებლო დოკუმენტს ან სამხედრო გაწვევას 

დაქვემდებარებული აბიტურიენტი, არ წარმოადგენს სამხედრო მიწერის მოწმობას, 

შესაძლებელია ჩაირიცხოს უნივერსიტეტში მხოლოდ აღნიშნული დოკუმენტაციის 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში წარმოდგენის პირობით. დათქმულ ვადაში 

დოკუმენტის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, სტუდენტს შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი. 

7. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის შედეგად რანჟირების დოკუმენტით ჩარიცხვის 

უფლებამინიჭებული პირის მხრიდან უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადებში რეგისტრაციის 

ვადის საპატიოდ გაშვების შემთხვევაში, სტუდენტის ჩარიცხვა შესაძლებელია შემდეგი წლის 

ივნისის თვემდე უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი სასწავლო პროცესში ჩართვის ვადების 

გათვალისწინებით.  

 

მუხლი 7. სტუდენტის სტატუსის მოპოვება სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე საერთო 

სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე 

1. მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. 

2. უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვებისათვის მაგისტრატურის სწავლების 

საფეხურზე სავალდებულოა საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის  ჩაბარება პროგრამის 

შესაბამისი ტიპის გათვალისწინებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

3. პროგრამაზე საბუთების მიღების ვადებსა და მისაღები გამოცდების ჩატარების თარიღს 

განსაზღვრავს რექტორი, რომელიც განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

4. პროგრამაზე დადგენილი მიღების წინაპირობების შესაბამისად სამაგისტრო პროგრამაზე 

მისაღებად ტარდება უცხო ენის დონის განმსაზღვრელი ტესტირება ან მხოლოდ პროფესიული 

ცოდნის გამოცდა/გასაუბრება.  

5. შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით დგება ჩარიცხვის 

უფლებამოპოვებული კანდიდატების სია, რომლებიც ვალდებულნი არიან მითითებულ 

ვადაში ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით დაადასტურონ ჩარიცხვაზე თანხმობა 

6. სტუდენტის განცხადება, ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის, შიდა სამაგისტრო გამოცდის 

დადებითი შედეგები და ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა არის უნივერსიტეტის 

სამართლებრივი აქტის - უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ 

რექტორის ბრძანების გამოცემის საფუძველი. 

7. უნივერსიტეტის რექტორის სამართლებრივი აქტი სტუდენტების მაგისტრატურაში ჩარიცხვის 

თაობაზე კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში იგზავნება განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. 



8. მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელიც რექტორის სამართლებრივი აქტის გამოცემამდე არ 

წარმოადგენს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელ საგანმანათლებლო დოკუმენტს ან სამხედრო გაწვევას დაქვემდებარებული 

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელიც არ წარმოადგენს სამხედრო მიწერის მოწმობას, 

შესაძლებელია ჩაირიცხოს უნივერსიტეტში მხოლოდ აღნიშნული დოკუმენტაციის 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში წარმოდგენის პირობით. დოკუმენტების 

წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, უნივერსიტეტს უფლება აქვს შეუწყვიტოს სტუდენტის 

სტატუსი. 

 

მუხლი 8. სტუდენტის სტატუსის მოპოვება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

1. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. 

2. დოქტორანტურაში სწავლების მსურველი პირი ვალდებულია გაიაროს შიდა საუნივერსიტეტო 

მისაღები გამოცდა/გასაუბრება.  

3. სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობით განსაზღვრული ინგლისური ენის ცოდნის 

დამადასტურებელი დონის სერთიფიკატის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, უნივერსიტეტი 

უფლებამოსილია, გამოიყენოს შესაბამისი კომპეტენციის დამადასტურებელი ალტერნატიული 

მექანიზმები (გამოცდა, ტესტირება და ა.შ.). 

4. სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცედურები გათვალისწინებული კონკრეტული 

პროგრამითა და დოქტორანტურის დებულებით. 

5. სადოქტორო პროგრამაზე საბუთების მიღების ვადებსა და მისაღები გამოცდების ჩატარების 

თარიღს განსაზღვრავს რექტორი, რომელიც განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

6. სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ რექტორის ბრძანების ასლი ჩარიცხული 

დოქტორანტების საბუთებთან (პირადობის მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) ერთად ბრძანების გამოცემიდან 5 დღის ვადაში 

იგზავნება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში. 

 

 

მუხლი 9. სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე 

1. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უნივერსიტეტში ჩარიცხვა ხორციელდება 

უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის 

გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის 

კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის“ 

შესაბამისად.  

2. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უნივერსიტეტის 

საბაკალავრო/ერთსაფეხურიან პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც 

უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი 

ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი 

ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;  

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 

კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად 

აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;  



დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, 

სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ 

ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში. 

3. საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე 

ჩარიცხვა შესაძლებელია: 

ა) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი 

უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;  

ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 

კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად 

აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში;  

გ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, 

სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ 

ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მაგისტრატურაში; 

დ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

გავლის გარეშე ჩაირიცხნენ და მიიღეს პირველი საფეხურის განათლება საქართველოს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

4. ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე 

უნივერსიტეტში ჩარიცხვის მსურველი მაგისტრანტობს კანდიდატი განცხადებას წარმოადგენს 

სტუდენტთა მომსახურების ცენტრში თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად. ჩარიცხვასთან 

დაკავშირებით უნივერსიტეტის წინასწარი წერილობითი თანხმობის მიღების შემთხვევაში, 

მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია მიმართოს საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს და მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მოიპოვოს უნივერსიტეტში 

ჩარიცხვის უფლება.  

5. უნივერსიტეტის უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა 

აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი უცხო ენის პროგრამით განსაზღვრულ 

დონეზე ცოდნის  დამადასტურებელი დოკუმენტი ან  უნივერსიტეტში ჩააბაროს 

გამოცდა/ტესტი. უცხო ენაში გამოცდის/ტესტის ჩატარებას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის 

ენების ცენტრი.  

6. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი ვერ გადალახავს უცხო ენაში გამოცდის/ტესტის დადგენილ 

მინიმალურ ზღვარს, პირველი სემესტრის ენის სასწავლო კურსის გავლა მოხდება 

გაძლიერებული წესით, დამატებითი მეცადინეობების ჩატარების გზით. 

7. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილებისა და 

უნივერსიტეტში შიდა მისაღები გამოცდის/ტესტის შედეგების საფუძველზე გამოიცემა 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება აბიტურიენტის უნივერსიტეტში ჩარიცხვის თაობაზე. 

8. ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სტუდენტის ჩარიცხვა 

და სასწავლო პროცესში ჩართვა ხდება სასწავლო სემესტრის დაწყებამდე ან დაწყებიდან 

არაუგვიანეს 5 კვირის ვადაში. დაგვიანებით ჩარიცხული სტუდენტების მიერ პროგრამით 

გათვალისწინებული აქტივობების აღდგენას, უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს მათთან 



ინდივიდუალური მეცადინეობებით. სწავლის დაწყებიდან 5 კვირის გასვლის შემდეგ 

ჩარიცხული სტუდენტი სასწავლო პროცესში შეიძლება ჩაერთოს მხოლოდ შემდეგი 

სემესტრებიდან. 

 

თავი II 

უნივერსიტეტში ჩარიცხვა მობილობის წესით 

 

მუხლი 10.  მობილობის ზოგადი წესი 

1. მობილობის (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლა) უფლება აქვს სტუდენტს, რომელიც 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაირიცხა ჩაირიცხა ავტორიზებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

2. მობილობის უფლება სტუდენტს ენიჭება ერთი წელი აქტიური სტატუსით სწავლის შემდეგ. 

3. სტუდენტებს უფლება აქვთ ჩარიცხვიდან ერთი სემესტრის შემდეგ შეიცვალონ 

საგანმანათლებლო პროგრამა უნივერსიტეტის შიგნით (შიდა მობილობა). 

 

მუხლი 11.  მობილობის პროცედურა 

1. მობილობის განხორციელებისათვის უნივერსიტეტის ფაკულტეტები განსაზღრავენ 

თავისუფალი ადგილების რაოდენობას, რომელზედაც შესაძლებელია მობილობით 

სტუდენტების მიღება. 

2. თავისუფალი ადგილების რაოდენობის გამოთვლისას უნივერსიტეტისათვის განსაზღვრული 

ადგილების მაქსიმალურ რაოდენობას აკლდება დაწესებულებაში რიცხული აქტიური 

სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობა, ერთიანი ეროვნული გამოცდებითა და საერთო 

სამაგისტრო გამოცდებით სტუდენტების მისაღებად გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 

რეგისტრირებული სტუდენტების რაოდენობა და ემატება დაწესებულებაში არსებული 

კურსდამამთავრებელი სტუდენტების რაოდენობა. 

3. მობილობის ადგილების რაოდენობას ბრძანებით განსაზღვრავს რექტორი ფაკულტეტებისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად, რაც ქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე. 

4. მობილობის გამოცხადების შემდეგ, უნივერსიტეტის რექტორი განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტის 

შესაბასად ადგენს ვადას, რომელშიც უნდა განხორციელდეს მობილობით ჩარიცხვის 

უფლებამოპოვებული პირების მიერ დოკუმენტაციის უნივერსიტეტში წარმოდგენა. 

5. მობილობის მსურველს ევალება წარმოადგინოს უნივერსიტეტში ყველა ის დოკუმენტი, 

რომელიც სავალდებულოა შესაბამის საფეხურის სტუდენტის უნივერსიტეტში 

ჩარიცხვისათვის, ასევე, მობილობის მსურველის მიერ გავლილი სასწავლო კურსების 

აღიარების მოთხოვნის შემთხვევაში, მობილობის მსურველს მოეთხოვება აკადემიური ცნობის, 

ხოლო საჭიროების შემთხვევაში - დამატებითი დოკუმენტაციის (კურიკულუმი, სილაბუსი) 

წარმოდგენა. 

6. უნივერსიტეტი იხილავს სტუდენტის პირად საქმეს და იღებს გადაწყვეტილებას მობილობის 

მსურველი პირის მიერ გავლილი სასწავლო კურსების აღიარების შესახებ ამ წესისა და 

„კრედიტების აღიარების წესის“ შესაბამისად. 

7. მობილობაში ჩართული პირი ვალდებულია გაეცნოს კრედიტების აღიარების დოკუმენტს და 

ხელმოწერით დაადასტუროს თანხმობა. იმ შემთხვევაში, თუ უნივერსიტეტის მიერ 

განსაზღვრულ დროში კანდიდატი ხელმოწერით არ დაადასტურებებს კრედიტების აღიარების 

დასკვნას, მისი საბუთები არ გადაეცემა შემდგომი პროცედურებისთვის. 



8. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი განიხილავს უნივერსიტეტის მიერ 

წარდგენილ ჩარიცხვის პროექტსა და თანდართულ დოკუმენტაციას, რის საფუძველზეც 

გაიცემა მობილობით ჩარიცხვაზე თანხმობის დოკუმენტი.  

9. მობილობაში ჩართული პირი უფლებამოსილია განცხადების საფუძველზე უარი თქვას 

მობილობით გადმოსვლაზე მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე რექტორის ბრზანების 

გამოცემამდე. 

 

 

მუხლი 12. მობილობის შედეგები 

1. მობილობის მსურველი  უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას მოიპოვებს განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მის ჩარიცხვაზე გაცემული დადებითი 

დასკვნის შემთხვევაში. 

2. მობილობით სტუდენტების ჩარიცხვის თაობაზე უნივერსიტეტის  რექტორი გამოსცემს ერთიან  

ბრძანებას, რომელიც გამოიცემა არაუგვიანეს პირველი ოქტომბრისა შემოდგომის სემესტრის, 

ხოლო პირველი მარტისა - გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესისათვის. 

3. კრედიტების აღიარების დასკვნის შესაბამისად ხდება სტუდენტის შემდგომი სწავლის 

პროცესის დაგეგმვა. 
 

 

თავი III 

სასწავლო ხელშეკრულება 

მუხლი 13.  სასწავლო ხელშეკრულება 

1. უნივერსიტეტი სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთან დებს 

სასწავლო ხელშეკრულებას. 

2. სასწავლო ხელშეკრულება იდება სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობის შესაბამისად. 

3. დაუშვებელია სასწავლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სწავლების ფასის გაზრდა 

სწავლების პერიოდის განმავლობაში.  

4. სასწავლო ხელშეკრულება ხელმოწერილი უნდა იყოს უშუალოდ სტუდენტის მიერ, თუ 

სტუდენტი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირია, ხელშეკრულებას ხელს აწერს მისი კანონიერი 

წარმომადგენელი. 

5. სასწავლო ხელშეკრულება ფორმდება ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი 

რჩება უნივერსიტეტს და იდება სტუდენტის პირად საქმეში, ხოლო მეორე გადაეცემა 

სტუდენტს. უცხოენოვან პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებთან სასწავლო ხელშეკრულება 

შეიძლება დაიდოს ქართულ-ინგლისურ ენებზე. 
 


