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თანხმდებიან შემდეგზე:

სტუდენტი – სახელი და გვარი ჩაირიცხება და სწავლას დაიწყებს 2018-2019 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ----------------------------------- 

ფაკულტეტი/სკოლა სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე (ერთიანი მიღებით).

I თავი. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

მუხლი. 1 სტუდენტის უფლებები

ა) მიიღოს ხარისხიანი განათლება;

ბ) უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესით თანაბარ პირობებში ისარგებლოს უნივერსიტეტის 

მატერიალურ-ტექნიკური, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით;

გ) „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონისა და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი 

წესით აირჩიოს წარმომადგენელი და არჩეულ იქნეს სტუდენტური თვითმმართველობის, 

ფაკულტეტისა/სკოლისა და უნივერსიტეტის მართვის წარმომადგენლობით ორგანოებში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია 

უნივერსიტეტის საქმიანობის, მათ შორის საფინანსო და ეკონომიკური საქმიანობის 

შესახებ;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დააფუძნოს და/ან გაერთიანდეს 

სტუდენტურ ორგანიზაციებში;

ვ) პერიოდულად შეაფასოს  აკადემიური პერსონალის მუშაობა;

ზ) გაასაჩივროს საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებში მიღებული შუალედური ან/

და დასკვნითი შეფასებები უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესით;

თ) ისარგებლოს აკადემიური შვებულებით/შეიჩეროს სტუდენტის სტატუსი უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილი წესით;

ი) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა 

უფლებამოსილება;

მუხლი. 2 სტუდენტის ვალდებულებები

1. სტუდენტი ვალდებულია:

ა) დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი (დანართი 1), შინაგანაწესი 

და უნივერსიტეტში დადგენილი რეგულაციები. ამ დოკუმენტებში შესული ნებისმიერი 

ცვლილება წარმოადგენს მათ განუყოფელ ნაწილს და სტუდენტი ვალდებულია დაიცვას 

და ინფორმირებული იყოს ზემოთ აღნიშნული წესებისა და მათში შესული ცვლილებების 

შესახებ, რომლებიც ასევე განთავსებული იქნება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და 

სტუდენტთათვის ხელმისაწვდომ ადგილებზე;
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ბ) გაუფრთხილდეს უნივერსიტეტის რეპუტაციას და პრესტიჟს, არ გაავრცელოს 

გადაუმოწმებელი ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ; 

გ) სრულად და დროულად გადაიხადოს სწავლის საფასური; 

დ) შეასრულოს აკადემიური პროგრამით და მისი კომპონენტებით გათვალისწინებული 

პირობები, მათ შორის მიიღოს მონაწილეობა პრაქტიკულ და სასემინარო მუშაობაში, 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შუალედურ  შეფასებებსა და გამოცდებში;

ე) გაუფრთხილდეს და რაციონალურად გამოიყენოს უნივერსიტეტის  მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა, საინფორმაციო, საბიბლიოთეკო და სხვა საშუალებები;

ვ) უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტში და/ან უნივერსიტეტის რესურსების 

გამოყენებით (მათ შორის გარედან მიღებული დაფინანსების, კონტრაქტის ან სხვა ტიპის 

ნაჩუქრობის გამოყენების შედეგად) შექმნილი გამოგონების, სასარგებლო მოდელის, ნოუ 

ჰაუს და საავტორო უფლებასთან დაკავშირებული ყველა უფლება ავტომატურად ენიჭება 

უნივერსიტეტს დადგენილი წესითა და პროცედურის დაცვით.

ზ) სტუდენტს უნივერსიტეტის მიერ გაგზავნილი შეტყობინება მიღებულად ჩაეთვლება 

უნივერსიტეტის მიერ მისთვის გახსნილ საუნივერსიტეტო ელექტრონულ ფოსტაზე, 

პროგრამა „არგუსზე“, ასევე სტუდენტის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების დროს 

ხელშეკრულებაზე დაფიქსირებულ საფოსტო მისამართზე, მიუხედავად გზავნილის 

მიღების არდადასტურებისა; 

თ) შეტყობინება მიღებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, თუ ის უნივერსიტეტს დაუბრუნდება 

გაგზავნილ მისამართზე/საკონტაქტო მონაცემებზე შეტყობინების ადრესატის 

ადგილსამყოფელის არარსებობის გამო, ადრესატი უარს განაცხადებს შეტყობინების 

მიღებაზე, ან თავს აარიდებს მის მიღებას. 

ი) სტუდენტი  ვალდებულია  მისამართ(ებ)ის ან მათი რომელიმე მონაცემის ცვლილების 

შესახებ დროულად აცნობოს უნივერსიტეტს, წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტის მიერ 

აღნიშნულ მისამართზე განხორციელებული ურთიერთობა (შეტყობინების გაგზავნა და 

სხვა) ჩაითვლება მიღებულად.

კ) დროულად დააბრუნოს ან აანაზღაუროს მის სახელზე გამოყენებული საბიბლიოთეკო 

რესურსები: წიგნები, აუდიო/ვიზულური მასალები და უნივერსიტეტის საკუთრებაში/

სარგებლობაში არსებული სხვა ქონება. ასეთ შემთხვევებში უნივერსიტეტი იტოვებს 

უფლებას დააწესოს დამატებითი ფინანსური და სხვა სახის სანქციები და არ გასცეს მასზე 

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. პროგრამა არგუსის გამოყენების ვალდებულება 

ა) სტუდენტები სასწავლო პროცესის დაწყებამდე და მის განმავლობაში სასწავლო კურსებზე 

რეგისტრირდებიან დამოუკიდებლად, უნივერსიტეტის ჩარევის გარეშე სასწავლო პროცესის 

მართვის ელექტრონული სისტემა „არგუსის“ საშუალებით (http://argus.iliauni.edu.ge).

ბ) სტუდენტი ვალდებულია, დეტალურად გაეცნოს „არგუსის“ ელექტრონულ სისტემაში 

განთავსებულ მოხმარების წესს და თანმიმდევრულად აირჩიოს სასწავლო პროგრამით 

გათვალიწინებული კურსები პროგრამა „არგუსის“ გააქტიურების პერიოდში;

გ) სტუდენტი პასუხისმგებელია მის მიერ სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ 

სისტემა „არგუსში“ გაკეთებულ არჩევანთან დაკავშირებით.  

მუხლი. 3 უნივერსიტეტის უფლებები

უნივერსიტეტის უფლებები:

ა) უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, მოითხოვოს სტუდენტისაგან ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულება;

ბ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა 

უფლებამოსილება;

გ) უნივერსიტეტის მიზნებიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, საჭიროების 



შემთხვევაში სტუდენტის მხრიდან დამატებითი თანხმობის გარეშე კანონმდებლობის 

დაცვით მიიღოს და გასცეს სტუდენტის შესახებ  უნივერსიტეტში დაცული პირადი 

ინფორმაცია.

მუხლი. 4 უნივერსიტეტის ვალდებულებები

უნივერსიტეტი ვალდებულია: 

ა) უზრუნველყოს სტუდენტის ცოდნის სამართლიანი შეფასება;

ბ) მისცეს სტუდენტს შესაძლებლობა, დადგენილი წესით თანაბარ პირობებში ისარგებლოს 

უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა 

საშუალებებით;

გ) დაიცვას სტუდენტის პირადი საიდუმლოების კონფიდენციალურობა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

II თავი. სწავლის საფასურის ოდენობა, გადახდის წესი და სხვა პირობები

მუხლი. 5 სწავლის საფასურის ოდენობა, გადახდის წესი და სხვა პირობები

1. სწავლების ერთი წლის საფასური განისაზღვროს 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარით;

2. სტუდენტი, რომელსაც მოპოვებული აქვს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, იხდის სხვაობას 

სწავლის საფასურის დადგენილ ოდენობასა და მოპოვებულ სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტს შორის;

3 სტუდენტი სწავლის საფასურის გადახდისთვის ირჩევს ამ პუნქტით გათვალისწინებული 

ვარიანტიდან ერთ-ერთს და ეთანხმება ხელმოწერით: 

 ა) სწავლის საფასურის 2 თანაბარ  ნაწილად გადახდა: 2018-2019 სასწავლო წლის  

შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის 2018 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, 

ხოლო გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურს – 2019 წლის 31 იანვრის  ჩათვლით. 

 ყოველი მომდევნო სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის 

15 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო მეორე გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურს – 31 

იანვრის ჩათვლით;

 „ვეთანხმები“ ______________________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით);

 ბ) სწავლის საფასურის 4 თანაბარ ნაწილად გადახდა: 2018-2019 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის ორ თანაბარ ნაწილად:  2018 წლის 30 

სექტემბრის ჩათვლით, 2018 წლის 30 ნოემბერის ჩათვლით; 2018-2019 სასწავლო წლის 

გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის ორ თანაბარ ნაწილად: 2019 წლის 31 

იანვრის ჩათვლით, 2019 წლის 31 მარტის ჩათვლით. 

 ყოველი მომდევნო სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის 

ორ თანაბარ ნაწილად: 15 სექტემბრის ჩათვლით, 30 ნოემბერის ჩათვლით; ხოლო 

გაზაფხულის  სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის ორ თანაბარ ნაწილად: 31 იანვრის  

ჩათვლით, 31 მარტის  ჩათვლით; 

 „ვეთანხმები“  ______________________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით);

 გ) სწავლის საფასურის 6 თანაბარ ნაწილად გადახდა: 2018-2019 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის სამ თანაბარ ნაწილად: 2018 წლის 30 

სექტემბრის ჩათვლით, 2018 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, 2018 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით; 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურს 

იხდის სამ თანაბარ ნაწილად: 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, 2019 წლის 31 მარტის 

ჩათვლით, 2019 წლის 31 მაისის ჩათვლით.



 ყოველი მომდევნო სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის 

სამ თანაბარ ნაწილად: 15 სექტემბრის ჩათვლით, 30 ნოემბრის ჩათვლით, 31 დეკემბრის 

ჩათვლით; ხოლო გაზაფხულის  სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის სამ თანაბარ 

ნაწილად:  31 იანვრის ჩათვლით, 31 მარტის ჩათვლით, 31 მაისის ჩათვლით;  

 „ვეთანხმები“  ______________________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით);

 დ) სწავლის საფასურის 10 თანაბარ ნაწილად გადახდა: 2018-2019 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის ხუთ თანაბარ ნაწილად: 2018 წლის 30 

სექტემბრის ჩათვლით, 2018 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით, 2018 წლის 31 ოქტომბრის 

ჩათვლით, 2018 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით; 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით; 2018-

2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის ხუთ თანაბარ 

ნაწილად: 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, 2019 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით, 2019 

წლის 31 მარტის ჩათვლით, 2019 წლის 30 აპრილის ჩათვლით, 2019 წლის 31 მაისის 

ჩათვლით.

 ყოველი მომდევნო სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურს 

იხდის ხუთ თანაბარ ნაწილად: 15 სექტემბრის ჩათვლით, 30 სექტემბერის ჩათვლით, 

31 ოქტომბერის ჩათვლით, 30 ნოემბრის ჩათვლით, 31 დეკემბრის ჩათვლით; ხოლო  

გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურს იხდის ხუთ თანაბარ ნაწილად: 31 იანვრის 

ჩათვლით, 28 თებერვლის ჩათვლით, 31 მარტის ჩათვლით, 30 აპრილის ჩათვლით, 31 

მაისის ჩათვლით;   

 „ვეთანხმები“  ______________________________ (სტუდენტის სახელი და გვარი ხელმოწერით)

  4. სტუდენტის მიერ სწავლის საფასურის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას მას არ 

მიეცემა სემესტრის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებზე რეგისტრაციის 

უფლება;

  5. სტუდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემა „არგუსში“ საგნებზე დაურეგისტრირებლობამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს სტუდენტის სტატუსის შეჩერება გაფრთხილების გარეშე;

  6. სწავლის საფასურის გადახდის ვადების დარღვევისას უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას 

სტუდენტს დააკისროს ფინანსური ჯარიმა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

  7. სტუდენტის მიერ სწავლის საფსურის სწავლის დაწყებიდან ორ კვირაზე მეტი ვადით 

გადაუხდელობის შემთხვევაში მას შესაძლებელია შეუჩერდეს სტუდენტის სტატუსი; 

სტატუსის აღდგენა ხდება სტუდენტის მიერ სწავლის საფასურისა და დარიცხული ჯარიმის 

გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის საფუძველზე ფაკულტეტის/

სკოლის რესურსის გათვალისწინებით იმავე ან შემდგომი სასწავლო სემესტრიდან;

  8. თუ სტუდენტმა ბაკალავრიატის დამთავრებისათვის საჭირო კრედიტების რაოდენობა 

ვერ მოაგროვა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8  მუხლში მითითებულ ვადებში, 

მომდევნო წლების სწავლის საფასურს გადაიხდის იმ ტარიფების შესაბამისად, 

რომლებიც დადგენილი იქნება შესაბამისი სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხული ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტისათვის და 

უნივერსიტეტში დადგენილი წესის შესაბამისად. აღნიშნული გარემოების შემთხვევაში 

მხარეთა შორის ფორმდება ახალი ხელშეკრულება.

  9. დადგენილი წესით სტუდენტის მიერ სწავლის საფასურის გადაუხდელობისას 

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას, ცალმხრივი ნების გამოვლენის საფუძველზე 

დამატებით დააწესოს ფინანსური ან სხვა სახის საჯარიმო სანქციები, რომლებიც 

შეიძლება ეხებოდეს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების პირობებს;

10. იმისთვის, რომ სტუდენტმა  მიიღოს ბაკალავრის ხარისხი, საჭიროა  240 კრედიტის 

დაგროვება აკადემიური პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად;

11. უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად სტუდენტს შეუძლია  სემესტრული სწავლის 

საფასურის ფარგლებში სემესტრში 30 კრედიტის  დაგროვება;        



12. სტუდენტის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტით  

გათვალისწინებული პირობის შესრულების შემთხვევაში მას ბაკალავრის ხარისხი 

მიენიჭება ჩარიცხვიდან ოთხი სასწავლო წლის დასრულების შემდგომ;

13. სტუდენტს სტატუსი შეიძლება შეუწყდეს პირადი განცხადების საფუძველზე, აკადემიური 

ჩამორჩენილობის გამო, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებულ  ან   კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში; 

14. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს სტატუსი უწყდება სემესტრის დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში 

მისი პირადი განცხადების საფუძველზე, მას უკან უბრუნდება შეწყვეტილი სემესტრის/

სემესტრების სწავლის საფასურის 90%. სხვა შემთხვევაში სტატუსის შეწყვეტის შემდეგ 

გადახდილი სწავლის საფასური არ ექვემდებარება დაბრუნებას გარდა განსაკუთრებული 

შემთხვევისა.

15. სტუდენტს სტატუსის შეჩერების გამო გადახდილი სწავლის საფასური უკან არ უბრუნდება, 

იგი ენახება სწავლის გაგრძელებისათვის, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა; 

16. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს სტატუსი უწყდება პირადი განცხადების, აკადემიური 

ჩამორჩენილობის, დისციპლინური გადაცდომის ან სტუდენტისათვის შეუფერებელი სხვა 

ქმედების  გამო, უნივერსიტეტში მისი სტატუსი აღდგენას აღარ ექვემდებარება.

III თავი. მხარეთა პასუხისმგებლობა და დავის გადაჭრის წესი
მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

მხარეები პასუხისმგებელნი არიან ერთმანეთის წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობით 

წარმოშობილი ზიანისათვის, თუ იგი დაუძლეველი ძალის მოქმედებით არ იყო გამოწვეული.

მუხლი 7. დავის გადაჭრის წესი

მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის ურთიერთმოლაპარაკებით გადაწყვეტის 

შეუძლებლობის შემთხვევაში მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს.

IV თავი. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა

ხელშეკრულება ძალაშია მასზე ორივე მხარის მიერ ხელმოწერის დღიდან, მოქმედებს მისი 

ხელმოწერიდან და ძალაშია .............................................  სასწავლო წლამდე.

9.1. ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით ან საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.2. ხელშეკრულებაში ცვლილებისა ან დამატების შეტანა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით, 

რომელიც ფორმდება ცვლილების/დამატების სახით წერილობით და წარმოადგენს ამ 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად და 

ინახება მხარეებთან.



მხარეთა რეკვიზიტები

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტი

იურიდიული მისამართი: 

ჩოლოყაშვილის გამზირი N 3/5

სახელი და გვარი

საიდენტიფიკაციო კოდი – 204861970 პირ. მოწმობის N

მიმღების დასახელება -

ხაზინის ერთიანი ანგარიში,

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 

708997289

მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი – TRESGE22 

მისამართი (იურიდიული/

ფაქტობრივი), ტელეფონი

გავეცანი და ვეთანხმები თანდართულ 

სტუდენტის ეთიკის კოდექსს

რექტორი სტუდენტის ხელმოწერა

გიგა ზედანია

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ქეთევან ლაკირბაია 


