
დანართი 1 

 

სასწავლო უნივერსიტეტის “ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“   

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. „უნივერსიტეტი ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“ სასწავლო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში უნივერსიტეტი) სტუდენტური თვითმმართველობა (შემდგომში 

სტუდენტური თვითმმართველობა) არის ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონისა და უნივერსიტეტის წესდების მოთხოვნათა დაცვით, უნივერსიტეტის 

სტუდენტების მიერ საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი და ფარული არჩევნების წესით 

არჩეული, უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შექმნილი სტუდენტთა 

წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 

ახორციელებს მის უფლებამოსილებას უნივერსიტეტის შიგნით და გარეთ. 

2. სტუდენტური თვითმმართველობა არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს. სტუდენტური 

თვითმმართველობა არის აპოლიტიკური კავშირი, რომელსაც ეკრძალება სამეწარმეო 

საქმიანობაზე გადასვლა.  

3. სტუდენტური თვითმმართველობა არის უნივერსიტეტის ფარგლებში მოქმედი 

დამოუკიდებელი ორგანო. ამასთან, მისი მუშაობა უნდა იყოს შესაბამისობაში 

უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელ დოკუმენტებთან. 

4. სტუდენტური თვითმმართველობის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება 

საქართველოს კანონით “უმაღლესი განათლების შესახებ”, უნივერსიტეტის შიდა 

მარეგულირებელი დოკუმენტებით  და წინამდებარე დებულებით.  

5. სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობა ხორციელდება ამ დებულების 

შესაბამისად.  

6. სტუდენტური თვითმმართველობის და მისი ორგანოების არჩევნების წესი და პირობები 

განისაზღვრება ამ დებულების და უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის 

არჩევნების დებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

7. სტუდენტური თვითმმართველობის მისამართია: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 14. 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები 

 დებულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  

1. სტუდენტი – პირი, რომელიც ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად ჩაირიცხა საბაკალავრო, სამაგისტრო და ერთსაფეხურიან პროგრამაზე.  

2. სტუდენტური თვითმმართველობა – უნივერსიტეტის სტუდენტების 

წარმომადგენლობითი ორგანო;  



3. უნივერსიტეტი –  სასწავლო უნივერსიტეტი „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“;  

4. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია - უნივერსიტეტის ყველა რგოლის მმართველობითი 

ორგანო, რომელიც ახორციელებს უნივერსიტეტის მართვას, ადმინისტრირებას და 

სასწავლო პროცესს;  

5. ფაკულტეტი - უნივერსიტეტის ძირითადი სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციული 

ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან რამდენიმე 

სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებას;  

6. ფაკულტეტის საბჭო - უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტზე არსებული 

წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც შედგება ამ ფაკულტეტის აკადემიური  

პერსონალისა და სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლისაგან;  

7. საერთო კრება - სტუდენტური თვითთმართველობის უმაღლესი წარმომადგენლობითი 

ორგანო, რომელიც შედგება უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტიდან არჩეული 

დელეგატებისაგან;  

8. თავმჯდომარე - სტუდენტური თვითთმართველობის უმაღლესი თანამდებობის პირი;  

 

 

მუხლი 3. სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები 

1. თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში დაიცვას და წარმოადგინოს სტუდენტების 

ინტერესები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან და მართვის ორგანოებთან 

ურთიერთობაში;  

2. თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ხელი შეუწყოს სტუდენტებს უფლებებისა და 

თავისუფლებების, მათი კანონიერი ინტერესების დაცვაში, განმტკიცებასა და პრაქტიკულ 

რეალიზაციაში; 

3. შეიმუშავოს წინადადებები უნივერსიტეტში არსებული პრობლემების შესახებ და 

წარუდგინოს შესაბამის ორგანოს წერილობითი ფორმით;  

4. დახმარება გაუწიოს სტუდენტებს სწავლის პერიოდში და  შექმნას ოპტიმალური პირობები 

სტუდენტთა სოციალურ-კულტურული, სპორტული დასვენებისა და სხვა 

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, გაამრავალფეროვნოს სტუდენტური ცხოვრება;  

5.  ხელი შეუწყოს სხვადასხვა ეროვნების სტუდენტების დაახლოებას. ხელი შეუწყოს მათი 

კულტურების წარმოჩენას უნივერსიტეტის ფარგლებში;  

6.  ურთიერთობები დაამყაროს და გააღრმაოს სხვა უნივერსიტეტების 

თვითმმართველობებთან და სხვა სტუდენტურ ორგანიზაციებთან;  

7. საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს სტუდენტების ინფორმირებულობა 

ყველა საჭირო ინფორმაციით. 

 

მუხლი 4. სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოსილება  

1. სტუდენტური თვითთმმართველობა თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში:  



ა)   ხელს უწყობს სტუდენტთა უფლებების დაცვას;  

ბ) შეიმუშავებს წინადადებებს უნივერსიტეტში არსებული პრობლემების შესახებ, 

რომელთაც წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს; 

გ) მონაწილებეობას იღებს უნივერსიტეტის მართვის ორგანოს (აკადემიური საბჭოს) 

საქმიანობაში; 

დ) სტუდენტური თვითმმართველობა უფლებამოსილია, წინამდებარე დებულებით 

განსაზღვრული მიზნების განსახორციელებლად, მოაწყოს შესაბამისი შეხვედრები, 

დებატები, დისკუსიები, ტრენინგები, ინტელექტუალური თამაშები, საგანმანათლებლო, 

ლიტერატურული, სპორტული, კულტურული, გასართობი, სამეცნიერო, 

საქველმოქმედო და კანონით ნებადართული სხვა სახის ღონისძიებები;  

ე) სტუდენტური თვითმმართველობა უფლებამოსილია ითანამშრომლოს სხვა 

საუნივერსიტეტო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აგრეთვე 

გაერთიანებებთან, სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;  

ვ) სტუდენტური თვითმმართველობა ამ დებულებით განსაზღული მიზნების 

მისაღწევად, ახორციელებს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

უნივერსიტეტის წესდებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

 

მუხლი 5. თვითმმართველობის სტრუქტურა 

1. თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: ა) თვითმმართველობის საერთო კრება; ბ) 

თვითმმართველობის თავმჯდომარე;  

სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოების უფლებამოსილება სრულდება 

უნივერსიტეტში ახალი სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოების არჩევის 

მომენტიდან. 

 

მუხლი 6. თვითმმართველობის საერთო კრება 

1. თვითმმართველობის დელეგატთა საერთო კრება წარმოადგენს სტუდენტური 

თვითმმართველობის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოს, რომელიც შედგება 

სტუდენტურ თვითმმართველობაში არჩეული ყველა დელეგატისაგან.  

2.  თვითმმართველობის დელეგატთა საერთო კრება ტარდება სასწავლო სემესტრში ერთხელ 

მაინც. თვითმმართველობის საქმიანობის საჭიროებიდან გამომდინარე საერთო კრება 

შესაძლებელია ჩატარდეს უფრო ხშირადაც.  

3.  თვითმმართველობის მორიგი საერთო კრების მოწვევის უფლება აქვს 

თვითმმართველობის თავმჯდომარეს.  

4.  რიგგარეშე თვითმმართველობის საერთო კრება შესაძლებელია მოიწვიოს: ა) 

თვითმმართველობის თავმჯდომარემ დელეგატთა არანაკლებ 1/4-ის წერილობითი 

მოთხოვნის საფუძველზე; 



5. თვითმმართველობის საერთო კრების ჩატარების თარიღისა და შესაბამისი დღის წესრიგის 

შესახებ თვითმმართველობის დელეგატებს ეცნობება კრების ჩატარებამდე 7 დღით ადრე.  

6.  თვითმმართველობის დელეგატთა საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება 

დელეგატთა სიითი შემადგენლობის 2/3.  

7.  თვითმმართველობის საერთო კრებას ხელმძღვენელობს თვითმმართველობის 

თავმჯდომარე. ხოლო მისი არყოფნისას მისი მოადგილე. 

8. თვითმმართველობის საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრეთა უბრალო 

უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხევაში, გადამწყვეტია კრების 

თავმჯდომარის ხმა.  

 

მუხლი 6. საერთო კრების უფლებამოსილებები  

1. თვითმმართველობის საერთო კრება უფლებამოსილია:  

ა)თვითმმართველობის თავმჯდომარის წარდგინებით დაამტკიცოს 

თვითმმართველობის წლის სამოქმედო გეგმა;  

ბ) შეიტანოს ცვლილებები/დამატებები თვითმმართველობის დებულებაში;  

გ) თავის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე მიიღოს დადგენილებები, რომელსაც 

ხელს აწერს თვითმმართველობის თავმჯდომარე;  

დ) უნივერსიტეტის რექტორის წარდგინებით, ხმათა უბრალო უმრავლესობით აირჩიოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები, სტუდენტური თვითმმართველობის 

არჩევნების სათანადოდ ჩატარების უზრუნველსაყოფად, თუ უნივერსიტეტის 

რექტორის ბრძანებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;  

ე) განხორციელოს სხვა უფლებამოსილებები, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ამ 

დებულებასა და მოქმედ კანონმდებლობას. 

 

მუხლი 7. თვითმმართველობის თავმჯდომარე 

1.  თვითმმართველობის თავმჯდომარე არის უმაღლესი თანამდებობის პირი, რომელიც 

ხელმძღვენელობს თვითმმართველობის საერთო კრებას და წარმოადგენს 

თვითმმართველობას მესამე პირებთან ურთიერთობაში.  

2. თვითმმართველობის თავმჯდომარე  ამავდროულად არის თვითმმართველობის 

დელეგატი.  

3.  სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარედ  შეიძლება არჩეულ იქნას 

უნივერსიტეტის ნებისმიერი კურსის სტუდენტი, რომელიც არის ქმედუნარიანი, არ 

იკავებს უნივერსიტეტში ადმინისტრაციულ თანამდებობას და არ არის ნასამართლევი,  

მიიღებს მისი ფაკულტეტის დეკანის შესაბამის რეკომენდაციას და მისი საშუალო 

აკადემიური მოსწრება არის 81 ქულაზე მეტი. 

4. თვითმმართველობის თავმჯდომარე აირჩევა სტუდენტური თვითმმართველობის 

უფლებამოსილების ვადით. 



5. სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარის კანდიდატის დასახელების უფლება 

აქვს თვითმმართველობის წევრთა სრული შემადგენლობის 1/5-ს, ასევე სტუდენტთა 

საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც წარმოადგენს თავმჯდომარის კანდიდატის მხარდამჭერ 

მინიმუმ 30 სტუდენტის ხელმოწერას.  

6. იმ შემთხვევაში, თუ ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოაგროვა ხმათა საკმარისი რაოდენობა, 5 

დღის ვადაში ინიშნება მეორე ტური იმ პირველი ორი კანდიდატისთვის, რომელმაც 

ყველაზე მეტი ხმათა რაოდენობა დააგროვა. იმ შემთხევაში, თუ მეორე ტურშიც ვერც 

ერთმა კანდიდატმა დააგროვა საკმარისი ხმათა რაოდენობა, 10 დღის ვადაში ინიშნება 

ხელახალი არჩევნები. 

მუხლი 8. თვითმმართველობის თავმჯდომარის  უფლებამოსილება  

1.  თვითმმართველობის თავმჯდომარის უფლებამოსილება იწყება მისი არჩევის მომენტიდან 

და წყდება ახალი თავმჯდომარის  არჩევისას;  

2. თვითმმართველობის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის 

შემთხვევაში, თავმჯდომარეს უფლებამოსილებებს ახორციელებს თვითმმართველობის 

თავმჯდომარის მოადგილე თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადით. 

3. თვითმმართველობის თავმჯდომარე: ა) ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს 

თვითმმართველობის ორგანოთა მუშაობას; ბ) იწვევს და თავმჯდმარეობს 

თვითმმართველობის საერთო კრებას; გ) თვითმმართველობის საერთო კრებას 

დასამტკიცებლად წარუდგენს მოადგილის კანდიდატურას; დ) წარმოადგენს სტუდენტურ 

თვითმმართველობას მესამე პირებთან ურთიერთობისას;  ე) ხელს აწერს 

თვითმმართველობის საერთო კრების მიერ მიღებულ დადგენილებებს; ვ) სტუდენტური 

თვითმმართველობის სახელით ხელს აწერს ოფიციალურ დოკუმენტებს; ზ) თავის 

კომპეტენციასთან მიკუთვნებულ საკითხებზე გამოსცემს განკარგულებებს;  თ) 

ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ამ დებულებას, 

უნივერსიტეტის წესდებასა  და მოქმედ კანონმდებლობას. 

 

მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები  

1. საკითხები, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე დებულებით, რეგულირდება 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და უნივერსიტეტის 

დებულებებით.  

2. ნებისმიერი სახის ცვლილება ან დამატება წინამდებარე დოკუმენტში შედის 

თვითმმართველობის საერთო კრების გადაწყვეტილებით. 

 


