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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის,   იმ 
პირთათვის რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და რომლებიც სსიპ 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული რანჟირების დოკუმენტის 
შესაბამისად ჩაიცხვის მიზნით ვერ მიმართავენ შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და 

შპს - ევროპის უნივერსიტეტს, რიგგარეშე მობილობის წესით  განაცხადის შემოტანის ვადების 
განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №134/ნ ბრძანებით 
დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ 
წესდების  მე-18 მუხლის მეექვსე პუნქტის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 
2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი  საგანმანათლებლო 
დაწესებულებიდან  სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ მე-51 
მუხლის საფუძველზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 
წლის 3 სექტემბრის N809/ი ბრძანების, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის, ნინო ამირანაშვილის 2018 წლის 10 სექტემბრის N15359-35 
სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით

ვბრძანებ

1. იმ პირთა რეგისტრაციის ვადა, რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს ერთიანი ეროვნული 
გამოცდები და რომლებიც სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული 
რანჟირების დოკუმენტის შესაბამისად ჩაიცხვის მიზნით ვერ მიმართავენ შპს - შავი ზღვის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და შპს - ევროპის უნივერსიტეტს და  მონაწილეობას იღებენ 
რიგგარეშე მობილობაში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის,  განისაზღვროს 
2018 წლის 12 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის  ჩათვლით 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე ქვემოთ 
მითითითებულ მისამართებზე, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის დანართში მითითებულ პროგრამებზე:
ა) მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი - მის: ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი  A303;
ბ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი - მ. თამარაშვილის ქ. N4, H118, 
H103 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ქ.ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5, ეზოდან); 
2. იმ შემთხვევაში თუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში რიგგარეშე მობილობის მსურველთა 
განცხადების რაოდენობა იქნება რეგისტრირებულ ადგილების რაოდენობაზე მეტი, უნივერსიტეტში 
ჩარიცხვის უფლებას მიიღებენ დაწესებულების მიერ რეგისტრირებული ადგილების შესაბამისი 
რაოდენობის პირები, რომელთა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები აღემატება მობილობის 
სხვა მსურველთა შესაბამის შედეგებს;



3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის პროგრამებზე რიგგარეშე 
მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ პირებს,  ერთიანი ეროვნულ გამოცდებში მეოთხე  გამოცდად 
ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი საგანი:
ა)   მათემატიკა;
ბ)   გეოგრაფია;
გ)   ფიზიკა;
დ)  ქიმია;
ე)   ბიოლოგია.
4. რიგგარეშე მობილობის მსურველმა პირებმა რეგისტრაციისთვის  განცხადებით უნდა მიმართონ 
უნივერსიტეტის რექტორს (განცხადება ივსება ადგილზე). განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს იმ 
ფაკულტეტის/სკოლის დასახელება, რომელზეც სურს რიგგარეშე მობილობა და იმ საბაკალავრო 
პროგრამის სახელწოდება/მიმართულება, რომელზეც სურს ჩარიცხვა. განცხადებას თან უნდა ახლდეს 
შემდეგი დოკუმენტები:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი (1 ეგზემპლარი). უცხო ქვეყნის 
მოქალაქის შემთხვევაში - პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით  დამოწმებული 
თარგმანი;

ბ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატის სანოტარო წესით 
დამოწმებული ასლი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;

გ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
დ) 1 ფოტოსურათი ზომით 3/4 და ელ.ვერსია ელექტრონულ მატარებელზე(CD);

5. დაევალოთ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტს და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა 
და საინჟინრო ფაკულტეტს   არაუგვიანეს 2018 წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით გააფორმონ 
ხელშეკრულებები 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის 
წესით ჩარიცხვის მსურველ პირებთან.
6. დაევალოთ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტს და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა 
და საინჟინრო ფაკულტეტს,   2018 წლის 21 სექტემბერს  მიაწოდონ უნივერსიტეტის რექტორს 2018-
2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის 
მსურველ პირთა სია,  რომლებმაც გააფორმეს ხელშეკრულებები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
სწავლის გაგრძელების მიზნით;
7. დაევალოს უნივერსიტეტის იურიდიულ სამსახურს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ 
რიგგარეშე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრისთვის არაუგვიანეს   2018 წლის 24 
სექტემბრისა;
8. ბრძანების პროექტზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დადებითი 
დასკვნის მიღების შემდეგ დაევალოს უნივერსიტეტის იურიდიულ სამსახურს ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მიერ რიგგარეშე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტის 
პროექტის მომზადება  - 2018 წლის 2 ოქტომბრის ჩათვლით;
9. დაევალოთ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტს და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა 
და საინჟინრო ფაკულტეტს, რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხულ პირთა შესახებ სამართლებრივი 
აქტის განათლების ხარისხის  განვითარების ეროვნული ცენტრის ერთიანი სტუდენტური რეესტრის 
მონაცემთა ბაზაში ასახვა  ამ აქტის გამოცემიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში.



10. დაევალოს უნივერსიტეტის იურიდიულ სამსახურს რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხულ 
პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტის ცენტრში წარსადგენად დოკუმენტების მომზადება  ამ აქტის 
გამოცემიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში.
11. ამ ბრძანების შესრულებაზე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის  ნაწილში პასუხისმგებელ პირებად განისაზღვრონ  
შესაბამისი ფაკულტეტების  დეკანები;
12. უნივერსიტეტის კანცელარიას დაევალოს ამ ბრძანების საჯაროდ გამოქვეყნება;
13. უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან  ურთიერთობის სამსახურს დაევალოს ამ ბრძანების 
უნივერსიტეტის  ვებგვერდზე განთავსება;
14. უნივერსიტეტის კანცელარიას დაევალოს, მიაწოდოს ამ ბრძანების ასლები მეცნიერებათა და 
ხელოვნების ფაკულტეტს, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტს, 
რექტორის აპარატს, ადმინისტრაციის სამდივნოს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, იურიდიულ სამსახურს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
სამსახურს, უნივერსიტეტის კანცელარიას, ბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზის სამსახურს,  
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილეებს, 
სწავლების საფასურის აღრიცხვა-ანგარიშის დეპარტამენტს, მატერიალური რესურსების სამსახურს,  
საგარეო ურთიერთობების სამსახურს და ყველა დამხმარე ადმინისტრაციულ სტრუქტურულ 
ერთეულს.  

გიგა ზედანია

რექტორი


