
 

 

ხელშეკრულება №  

 

 

 ქ. ბათუმი                                                     201- წ. 

კერძო სამართლის იურიდიული პირი სასაწავლო უნივერსიტეტი ,,ბაუ ინთერნეიშენალ 

უნივერსითი ბათუმი“(ს/ნ 4454348880 (შემდგომში “უნივერსიტეტი“) – ერთის მხრივ, 

რომელსაც წარმოადგენს უნივერსიტეტის -------------- და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი --

------------ და მეორეს მხრივ უნივერსიტეტის ----------- პროგრამა ------------  სტუდენტი ------

----------( პასპორტის ნომერი:-----------------)  (შემდგომში ”სტუდენტი”) დებენ წინამდებარე 

ხელშეკრულებას შემდეგზე:   

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი 

1.1. ხელშეკრულების საგანია უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის ურთიერთობის 

რეგულაცია. 

მუხლი 2. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები 

2.1. მხარეები სარგებლობენ საქართველოს   კანონებითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებითა და შინაგანაწესით განსაზღვრული უფლებებით.  

2.2. სტუდენტი აღიარებს რა, რომ გაცნობილია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებულ 

წესდებას, შინაგანაწესს,  ,,სწავლის საფასურის გადახდის წესს“,  და შესაბამისი 

ფაკულტეტის დებულებას, ვალდებულია:   

ა) კეთილსინდისიერად შეასრულოს სწავლასთან დაკავშირებით დაკისრებული 

მოვალეობები, დაიცვას უნივერსიტეტის წესდებითა და შინაგანაწესით, შესაბამისი 

ფაკულტეტის დებულებით, სხვადასხვა აქტებით (ბრძანებებით, გადაწყვეტილებებით, 

დადგენილებებით) განსაზღვრული მოთხოვნები; 

ბ) სარგებლობისას გაუფრთხილდეს უნივერსიტეტის ქონებას, შეინარჩუნოს მისი 

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მდგომარეობა;  

გ) ჯეროვნად შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით და მოქმედი კანონმდებლობით 

განსაზღვრული სხვა ვალდებულებები; 

დ) ამ ხელშეკრულებაში აღნიშნულ უნივერსიტეტის აქტებში  შეტანილ ცვლილებებს 

ან/და იმ აქტებს, რომელიც შეეხება სტუდენტს, გაეცნოს უნივერსიტეტის შესაბამისი 

ფაკულტეტის საინფორმაციო დაფაზე ან/და ვებ-გვერდზე 

ე) სისტემატიურად გაეცნოს უნივერსიტეტის ინიციატივით, საკუთარ სახელზე გახსნილ 

ელექტრონულ მისამართს, რომლის საშუალებითაც მიეწოდება მას უნივერსიტეტისაგან 

გაგზავნილი შეტყობინებები ან/და აქტები; 

2.3.უნივერსიტეტი  ვალდებულია უზრუნველყოს სტუდენტი: 

ა) ხარისხიანი განათლებით; 

ბ)მეცნიერულ კვლევაში მონაწილეობით;   

გ) სწავლისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; 

დ) შესაბამისი ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების არჩევნებში 

მონაწილეობის უფლებით; 

ე) უნივერსიტეტის პერსონალის შეფასებაში მონაწილეობის უფლებით;    

 

 

 



მუხლი 3. სწავლის საფასური 

3.1. პროგრამაზე სწავლის საფასური (ერთი სასწავლო წლისათვის) შეადგენს  -----------------

დოლარს (ან ლარს, ანგარიშსწორების დღეს არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი 

ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად)  

3.2. სტუდენტი სწავლის საფასურს იხდის უნივერსიტეტის მომსახურე საბანკო დაწესებუ-

ლებაში, დამტკიცებული ,,სწავლის საფასურის გადახდის წესი“-ს შესაბამისად; 

3.3.სემესტრის დაწყებისა და დასრულების, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრება უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით, 

რომელიც ქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე; 

3.4.ამ მუხლში აღნიშნული ,,სწავლის საფასურის გადახდის წესი“ შეიძლება შეიცვალოს 

პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებით; 

3.5. უცხოური ვალუტით დადგენილი სწავლის საფასურის გადახდა ხორციელდება 

გადასახადის დარიცხვის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის 

კურსით უცხოურ ვალუტასთან; 

3.6. სტუდენტი, თავისი მიზეზით საგნის (კრედიტების) განმეორებით ათვისების საჭიროების 

შემთხვევაში, სწავლის საფასურს იხდის ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობის 

შესაბამისად, თანახმად ,,სწავლის საფასურის გადახდის წესის“ მოთხოვნებისა; 

3.7. აკადემიური ან/და ფინანსური დავალიანების, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ასევე არაჯეროვანი შესრულებისათვის 

უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, სტუდენტს არ უბრუნდება 

გადახდილი სწავლის საფასური, ხოლო აღდგენის წესით ჩარიცხვის შემთხვევაში იხდის 

მიმდინარე სასწავლო წლისათვის დადგენილ სწავლის საფასურს. 

3.8. სტუდენტისაგან გამოწვეული მიზეზით (ფინანსური დავალიანება, აკადემიური შვებულება 

და სხვა) უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების აქტის ძალადაკარგულად 

ცნობის შემთხვევაში სტუდენტს სწავლის საფასური განესაზღვრება შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამისათვის სტუდენტის სტატუსში აღდგენის პერიოდისათვის 

დადგენილი ოდენობით. 

მუხლი 4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

4.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ექვსი წლის ვადით  და მოქმედებს მის შეწყვეტამდე;  

4.2. ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა; 

4.3. უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

ა) პირადი განცხადება; 

ბ) სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლა; 

გ) საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვა, გარდა უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს დადგენილებით განსაზღვრული გამონაკლისი შემთხვევებისა;  

დ) უნივერისტეტის წესდებით და შინაგანაწესით,  სხვა აქტებით განსაზღვრული 

შემთხვევები;     

ე)  უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის გასვლა; 

4.4.უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსშეჩერებული პირის აღდგენის, 

ფაკულტეტის/საგანმანათლებლო პროგრამის ან მისი საფასურის შეცვლის შემთხვევაში ამ 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან ერთად ძალაშია უნივერსიტეტის 

შესაბამისი უახლესი აქტებით დადგენილი მოთხოვნები.  

მუხლი 5. განსაკუთრებული პირობები 

5.1 სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ხდება აკადემიურ შვებულებაში გასვლისას, ავადმყოფობის 

შემთხვევაში, უცხო ქვეყანაში სასწავლებლად წასვლისას ან ფინანსური დავალიანებისას  

უნივერსიტეტის წესდებით, შინაგანაწესითა და სხვა აქტებით დადგენილი წესითა და 

პირობებით. 



 

მუხლი 6. სხვა პირობები 

6.1. შემთხვევებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, 

მხარეები ხელმძღვანელობენ მოქმედი კანონმდებლობით; 

6.2. ხელშეკრულების პირობები შეიძლება შეიცვალოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 

წესით; 

6.3. ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავის არსებობის შემთხვევაში სასარჩელო 

ხანდაზმულობის ვადა აითვლება უნივერსიტეტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ აქტის 

გამოცემის პერიოდიდან.   

მუხლი 7. მხარეთა რეკვიზიტები 

7.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენაზე ორ ეგზემპლარად. ორივეს 

გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;  

7.2. ხელშეკრულების თითოეული ეგზემპლარი ინახება მხარეებთან. 

7.3. მხარეთა რეკვიზიტები: 

  

“უნივერსიტეტი” 

სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ბაუ 

ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“ 

წარმომადგენელი, -----------------------------

-----------  და 

-------------------------------------- 

-------------------------------- 

ქ. ბათუმი, გენ. ა.  აბაშიძის ქუჩა #14/ 

(გენ. ა. აბაშიძის, ბაგრატიონის ქუჩების 

კვეთა) 

ბანკი: სს „ იშბანკი“ ბათუმის ფილიალი 

 

GEL                 GE12IS0000647311875006 

Swift Code        ISBKGE22 
 
USD                   GE50IS0000647311875001 
Swift Code       ISBKGE22 

 

 

ხელმოწერა _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

ხელმოწერა _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ”სტუდენტი” 

სახელი, გვარი: ------------ 

პასპორტის  №  ------------ 

ფაქტობრ.მის. ------------------ 

რეგისტრ.მისამ: ------------------  

ტელეფონი:  ------------------- 

ელ. ფოსტა:   ----------------------------  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმოწერა _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

 

 


