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ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულ მეწარმეთა ცენტრის 

დებულება 

 

 

 

მუხლი 1.  დებულების მოქმედების სფერო   

 

1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულ მეწარმეთა ცენტრის მიზნებსა და ამოცანებს, საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებებს, სტრუქტურას, მართვის ორგანოებსა და ცენტრის ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 

2. ცენტრის დებულებას შეიმუშავებს მისი ხელმძღვანელი და განსახილველად და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის  აკადემიურ და წარმომადგენლობით 

საბჭოებს. 

 

მუხლი 2.  კურსდამთავრებულ მეწარმეთა ცენტრი 

 

1. კურსდამთავრებულ მეწარმეთა ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი) არის ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და პრაქტიკული მიზნებისთვის შექმნილი 

ცენტრი, რომელიც უნივერსიტეტის კონტროლის პირობებში ახორციელებს 

საგანმანათლებლო და პრაქტიკულ საქმიანობას შემდეგი მიმართულებებით: 

ა) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კურსდამთავრებულ მეწარმეთა ბაზის შექმნა  

ბ)ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კურსდამთავრებულ მეწარმეთა საქმიანობის  

პოპულარიზაცია მისი შემდგომი განვითარებისათვის  

გ)  კურსდამთავრებულ მეწარმეთა სამეწარმეო განათლების დონის ამაღლება ტრენინგებისა 

და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზებით 

დ)   უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა მასტერკლასებისა და ტრენინგების ჩასატარებლად  

ე) კურსდამთავრებულ მეწარმეთა დაკავშირება უცხო ქვეყნების სხვადასხვა 

უნივერისტეტების კურსდამთავრებულებთან და ერთობლივი პროექტების განხორციელება 

 მას-მედიის და სოციალური მედიის საშუალებით  ცენტრის  მუშაობის პოპულარიზაცია. 

ვ) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და უცხოური უნივერსიტეტების  მეწარმე 

კურსდამთავრებულთა  მიერ   ტრენინგების  ჩატარება  იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც  

ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ბიზნეს ინკუბატორის ფარგლებში  ამუშავებენ და 

ახორციელებენ  ინოვაციურ  სტარტაპ იდეებს 

ზ) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და უცხოური უნივერსიტეტების  მეწარმე 

კურსდამთავრებულთა ჩართვა ბიზნეს ინკუბატორის საქმიანობაში, რათა სტუდენტებმა   

შეიმუშაონ სწორი ბიზნეს გეგმა და ინკუბაციის პერიოდის გასვლის შემდეგ მოახდინონ 

საკუთარი  ბიზნესის კომერციალიზაცია 
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თ) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და უცხოური უნივერსიტეტების  მეწარმე 

კურსდამთავრებულთა  და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა 

ურთიერთთანამშრომლობა ინოვაციური ბიზნეს პროექტების განსახორციელებლად 

ი)  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და უცხოური უნივერსიტეტების  მეწარმე 

კურსდამთავრებულთა  მიერ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 

კონსულტაციების გაწევა (ბიზნეს გეგმის დამუშავების, ფანდრაიზინგის და სხვა საკითხებთა 

დაკავშრებით)   ბიზნესის წარმატებული  სტარტისა და მის მდგრადი განვითარებისათვის. 

კ) თანხების მოზიდვა (ცენტრს შეეძლება გარკვეული დონაციის მიღება). 

 

2. ცენტრი შექმნილია აკადემიური საბჭოს 2015 წლის №4 სხდომის  და დამტკიცებულია 

წარმომადგენლობითი  საბჭოს გადაწყვეტილებით 2015 წლის 17 აპრილის ოქმი № 2 .  

3. ცენტრის მისამართია ქ. თბილისი ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5 

 

მუხლი 3. ცენტრის მიზნები და ამოცანები 

 

1. ცენტრის  მიზანია: მეწარმე კურსდამთავრებულთა ბაზის შექმნა, მათი საქმიანობის 

გაცნობა და პოპულარზაცია, მათი სამეწარმეო განათლების ამაღლება და მეწარმე 

კურსდამთავრებულთა გამოცდილების გაზიარება, როგორც სტუდენტებთან  ასევე 

პარტნიორი უნივერსიტეტების მეწარმე კურსდამთავრებულებთან მათი საქმიანობის 

შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისათვის 

2.  ცენტრის  ამოცანებია: 

ა) კურსდამთავრებულ  მეწარმეთა  ბაზის შექმნა 

ბ)  მუდმივი კავშირი არსებული ბაზის წევრებთან 

გ) ღონისძიებების დავგეგმვა, რომელიც მიმართული იქნება, ცენტრისა და  მისი 

თითოეული წევრის საქმიანობის პოპულარიზაციისკენ 

დ) კურსდამთავრებულ მეწარმეთა  ბიზნეს განათლების ამაღლება  

ე) კურსდამთავრებულ მეწარმეთა პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება როგორც 

ქართველ ასევე უცხოელ კოლეგებთან  

ვ) პარტნიორ უნივერსიტეტთა კურსდამთავრებულ მეწარმეთა მოწვევა და ერთობლივი 

ტრენინგებისა და მსტერკლასების ჩატარება მეწარმეობის მიმართულებით 

 

მუხლი 4 ცენტრის  საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 

 

1. თავისი მიზნების შესასრულებლად ცენტრი  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან,   

და ფაკულტეტებთან  და სხვა სტრუქტურულ ერტეულებთან თანამშრომლობით: 

ა) შექმნის მეწარმე კურსდამთავრებულთა ბაზას 

ბ)გარკვეული ღონისძიებების მეშვეობით უზრუნველყოფს  მეწარმეკურსდამთავრებულთა 

დაკავშირებას ერთმანეთთან  
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გ)სხვადასხვა აქტივობებით უზრუნველყოფს  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეწარმე 

კურსდამთავრებულთა გაცნობა-დაკავშირებას პარტნიორი უნივერსიტეტების 

კურსდამთავრებულებთან მათი საქმიანობის წახალისებისა და  გაფართოების მიზნით  

დ)ორგანიზებას გაუწევს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს რომელიც მიზანმიმართული 

იქნება  არსებული მსგავსი ცენტრების/ასოციაციების წევრების მოსაწვევად და მათი 

გამოცდილების გასაზიარებლად 

ე) ჩაატარებს ტრენინგებსა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ლექციებს მეწარმეთათვის 

ვ) ხელს შეუწყობს  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეწარმე კურსდამთავრებულთა 

საქმიანობის ფართო მასებისათვის გაცნობას 

 

მუხლი 5. ცენტრის სტრუქტურა 

 

1. ცენტრი წარმოადგენს კურსდამთავრებულ მეწარმეთა და უნივერსიტეტის 

თანამშრომელთა   გაერთიანებას, რომელიც შედგება მუდმივი  წევრებისაგან, რომელთა 

საქმიანობა ემორჩილება დებულებით განსაზღვრულ მისიას, საქმიანობის პრინციპებს, 

მიზნებს და მიმართულებებს. 

 

მუხლი 6. ცენტრის მართვის ორგანოები და მათი ფუნქციები 

 

1. მართვის ორგანოებია: ცენტრის დირექტორი.  

7.  ცენტრის  დირექტორი: 

 

ა) ცენტრის  დირექტორს ნიშნავს და ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

წარდგინებით. 

ა)  ხელმძღვანელობს ცენტრის საქმიანობას. 

ბ) ადგენს ცენტრის  საქმიანობის პროგრამას და ცენტრის დებულების პროექტს. 

გ) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს  წინადადებებს სამუშაოზე ასაყვანი 

თანამშრომლების კანდიდატურებთან დაკავშირებით. 

დ) ყოველი წლის ბოლოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს  წარუდგენს საქმიანობის 

წლიურ ანგარიშს. 

 

 

მუხლი 7.  ცენტრის პერსონალი  

 

1.  ცენტრს  ჰყავს მუდმივი ადმინისტრაციული   და დამხმარე პერსონალი 

2. ცენტრის  პერსონალის შრომითი ფუნქციები გაწერილია მათ შრომით კონტრაქტში. 

 

 

 

 



 4 

 

მუხლი 8. ცენტრის ქონება და ბიუჯეტი. 

 

1. ცენტრი  სარგებლობს უნივერსიტეტის ქონებით, უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი 

წესის შესაბამისად. 

2. ცენტრის დაფინანსების წყაროებია:  გრანტები შემოწირულობანი, სამეურნეო 

საქმიანობით მიღებული და სხვა შემოსავლები, რომლებიც კანონით არის ნებადართული. 

3. ცენტრის ფინანსების განკარგვა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, 

უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შედგენის წესითა და წინამდებარე 

დებულებით. 

 

მუხლი 10.ცენტრის გარდაქმნა და გაუქმება 

 

1. ცენტრის  გარდაქმნის და გაუქმების გადაწყვეტილებას იღებს აკადემიური საბჭო და 

ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო. 

 

 

მუხლი 11. დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის წესი 

1. დებულებაში ცვლილების ან/და დამატების პროექტს შეიმუშავებს ცენტრის 

დირექტორი და  წარუდგენს  უნივერსიტეტის აკადემიურ და წარმომადგენლობით საბჭოებს 

დასამტკიცებლად. 

2. დებულებაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანის შესახებ პროექტი უნდა იყოს 

დასაბუთებული და ასახავდეს ცვლილების ან/და დამატების შეტანის აუცილებლობას. 


